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Abstrakt 

Výzkumná studie se zaměřuje na osobnost odsouzených žen a má explorační charakter. Osobnost 

byla zkoumána pomocí Cloningerova osobnostního dotazníku temperamentu a charakteru (TCI-R). 

Výzkum byl proveden ve věznici Světlá nad Sázavou a vzorek zahrnoval 263 odsouzených žen. 

Analýza dat se soustředila na identifikaci rozdílů v osobnostních dimenzích mezi kriminální a 

nekriminální ženskou populací. Celkem bylo identifikováno pět osobnostních dimenzí, ve kterých se 

kriminální ženská populace statisticky významně liší od normy – Vyhledávání nového, Závislost na 

odměně, Odolnost, Sebeřízení a Sebepřesah.  
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF CONVICTED WOMEN 

 

Abstract 

The research study concentrated on the personality of convicted women and has an exploratory 

character. The personality was examined by the Cloningers´ Temperament and Character Inventory 

– revised (TCI-R). The research took place in Prison Světlá nad Sázavou and the sample included 

263 convicted women. Data analysis was focused on identifying personality differences in the 

dimensions between criminal and non-criminal female populations. Overall, five personality 

dimensions were identified in which the criminal female population statistically significantly differs 

from the norm – Novelty seeking, Reward dependence, Persistence, Self-directedness, and Self-

transcendence.  
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ÚVOD 

Nižší podíl ženské kriminality vůči té páchané muži zapříčinil v minulosti minimální zájem o tuto 

oblast ze stran odborníku. Nárůst kriminality páchané ženami okolo sedmdesátých let 20. století však 

upoutal větší pozornost k této problematice a počet prací věnovaných delikventním ženám rychle 

rostl. Na začátku 21. století Silvestri a Crowther-Dowey (2008) píší, že ženy se ocitly v centru zájmu 

vlády (americké, pozn. autorky) a kriminální agendy v souvislosti s dramatickým nárůstem 

uvězněných žen v posledním desetiletí a poznatky o pachatelkách a jejich zkušenostech s kriminální 

justicí v posledních padesáti letech enormně přibývají. Nyní se zdá, že kriminalita žen již není nijak 

tabuizována ani podceňována. Přesto však u nás není mnoho výzkumných prací a publikací, které se 

zaměřují pouze na osobnost pachatelek trestné činnosti.  

 

Osobnost pachatelek trestné činnosti 

První snahy vystihnout osobnostní rysy typické pro kriminální populaci se objevují v 19. století u C. 

Lombrosa v jeho koncepci rozeného zločince (The Female offender, 1903). Na ni navazují další 

teorie, které se snaží postihnout charakteristiky u pachatelů trestné činnosti. Na určení konkrétních 

osobnostních vlastností kriminálních jedinců se zaměřovaly zejména psychologicky orientované 

teorie kriminality (Urbanová & Večeřa, 2004). Prozatím se nepodařilo prokázat existenci typických 

psychických charakteristik, které by osobu předurčovaly ke kriminální životní dráze. Na druhé straně 

však existují rizikové kombinace určitých osobnostních vlastností, které zvyšují pravděpodobnost 

kriminálního jednání. Nejčastěji bývá v odborné literatuře uváděna impulzivita, nedostatečná 

sebekontrola, vyhledávání rizikových situací či psychopatické rysy osobnosti. Jedná se však 

v naprosté většině o studie věnované mužům.  

V našich podmínkách bylo doposud provedeno pouze několik málo studií věnovaných 

pachatelkám. Na konci devadesátých let do své studie zařadil 30 pachatelek Heretik (1999), kterou 

vydal pod názvem Extrémna agresia a je úzce zaměřena na osobnost pachatelů trestného činu vraždy. 

Práce Urbanové a Večeři (2004) uvádí do kontextu problém ženské delikvence, popisuje aktuální 

situaci a vývoj ženské delikvence v České republice na počátku 21. století. Její součástí je také 

výzkum konaný ve čtyřech ženských věznicích. Empirické šetření identifikuje základní sociální 

charakteristiky odsouzených žen, postihuje jejich základní hodnotové orientace a postoje k právu a 

jejich úroveň právního a morálního vědomí. Se souborem 322 odsouzených žen se jedná o jedinečnou 

studii. V témže roce vychází sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Katedrou právní 

teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jehož součástí jsou mimo jiné empirické 

výzkumy realizované v Německu. O tři roky později se objevuje práce Blatníkové a Netíka (2007) 

s názvem Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti, která přináší první komplexnější informace 

o osobnosti odsouzených žen. Dle jejich zjištění jsou ženy páchající závažnou trestnou činnost (ať 

násilnou či nenásilnou) ve srovnání s normou více podezíravé, nedůvěřivé a citově ploché. 

Manifestují pocity nedostačivosti, nízkou sebedůvěru a sebeúctu. Pachatelky násilné trestné činnosti 

jsou navíc egocentrické, mají sklon k manipulacím, k impulzivnímu a návykovému chování. Dále do 

svých studií začleňuje vedle mužů také ženy pachatelky Polišenská.  V prvním případě šlo o pachatelé 

vloupání (Polišenská 2009), o tři roky později o pachatele majetkové trestné činnosti (Polišenská a 

kol., 2012). Výlučně odsouzeným ženám je věnovaná práce Marešové et al. (2009), v níž autoři 

popisují rozdíly v oblasti sociální zralosti mezi uživatelkami návykových látek a žen bez drogové 

závislosti v anamnéze. Počet „sociálně zralých“ žen ve skupině uživatelek byl podstatně nižší, krom 
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toho se vyznačovaly nižší frustrační tolerancí, vyšší mírou agresivních tendencí a zároveň vyšší mírou 

ovlivnitelnosti. Přestože se nejedná o výzkumnou studií, nesporné přínosy přináší článek Gerlové a 

Wiesse (2006) k sexuální agresi u žen. 

 

Teorie osobnosti podle C. R. Cloningera 

Jako základní teoretický koncept osobnosti byla zvolena Cloningerova teorie osobnosti, jejíž počátky 

sahají do 80. let 20. století. Po úpravách a revizích obsahuje konečný model sedm dimenzí osobnosti, 

ke kterému Cloninger vytvořil dotazník s názvem TCI (Temperament and Character Inventory), 

později jeho revidovanou verzi TCI-R. Cloninger osobnost definuje jako dynamickou organizaci 

psychobiologických systémů, kterými se osoba formuje a svým unikátním způsobem se přizpůsobuje 

vnitřnímu i vnějšímu prostředí. V osobnosti je zahrnutý systém regulující poznávání, emoce a náladu, 

individuální kontrolu impulzů a sociální vztahy. Osobnost člověka pak charakterizuje způsob, jakým 

se učí ze zkušenosti a jak tomu následně dokáže adaptovat své city, myšlenky a skutky (Cloninger & 

Svrakic, 1997).  

V temperamentu Cloninger vidí dědičné rozdíly základních automatických odpovědí na 

emoční stimuly, které mají vztah k neurobiologickým funkcím jedince. Jedná se o oblasti spojené 

s emočním prožíváním jako amygdala, hypotalamus, stratus a další části limbického systému. 

Temperamentové dimenze jsou odrazem funkce jednotlivých mozkových systémů jedince a jsou 

pozorovatelné již od raného dětství. Do temperamentových dimenzí Cloninger (1994) řadí 

Vyhledávání nového (Novelty seeking, NS), Vyhýbání se poškození (Harm avoidance, HA), Závislost 

na odměně (Reward dependence, RD) a později přidává Odolnost (Persistence, PS). Dimenze 

Vyhledávání nového souvisí s aktivací, je spojena s explorační aktivitou a impulzivitou. Osoby 

s vysokým skóre jsou zvědavé, rychle podléhají nudě a jsou lehce popudlivé až vznětlivé. V chování 

převládá nesystematičnost. Vysoký skór ale může vést i k originalitě a novým objevům. Jedinci 

s nízkými hodnotami jsou velmi zdrženliví, rezervovaní a mají rádi stereotyp. Negativním projevem 

může být vysoce systematické jednání až puntičkářství. Výše zmíněné rysy korelují s impulzivitou, 

agresivitou, kriminálním jednáním a extroverzí. U alkoholiků můžeme nalézt kombinaci vysokého 

tohoto skóru současně s nízkým skórem Vyhýbání se poškození. Tato kombinace spolu s nízkou 

Závislostí na odměně v dětství predikuje antisociální chování u adolescentů, závislost na návykových 

látkách a pozdější kriminální jednání v dospělosti (Praško, 2015). Vyhýbání se poškození prezentuje 

dědičný sklon k inhibičnímu jednání v reakci na hrozbu trestu či na frustraci z nedostatku ocenění. 

Člověk jej může prožívat jako strach z nejistoty, plachost, sociální inhibici, vyhýbání se řešení 

problémů, pesimistické obavy či anticipaci potíží v situacích, ve kterých se jiní lidé neobávají. Stejně 

jako u každé další dimenze je možné rozlišovat její intenzitu a pozitivní či negativní důsledky daného 

chování. Vysoká míra Vyhýbání se poškození může být adaptivní v situacích, které vyžadují 

opatrnost. Naopak maladaptivní stáhnutí se a pocity úzkosti jsou negativním rysem této dimenze. 

Lidé s nízkou mírou Vyhýbání se poškození bývají bezstarostní, odvážní, optimističtí a společenští. 

Mezi výhody nízkého skóre patří sebejistota v nebezpečných či nejistých situacích, aktivní snažení 

se a nízká hladina stresu. Nevýhodou pak až nerealistický optimismus v objektivně nebezpečných 

situacích (Cloninger & Svrakic, 1997). Vyhýbání se poškození souvisí s depresivní a úzkostnou 

symptomatikou (Praško, 2015). Závislost na odměně ukazuje vzájemný vztah mezi chováním 

jedince a sociální odměnou. Je charakterizovaná jako citlivost na sociální situace či závislost na 

souhlasu okolí a souvisí s attachmentem. Jedinci dosahující vysokého skóru jsou citliví, oddaní, vřelí 
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a družní. Citlivost na sociální podněty těmto lidem pomáhá vytvářet a udržovat vztahy s ostatními. 

Nevýhody však může představovat vztahová závislost a sugestibilita. Opakem jsou osoby chladné, 

nevšímavé, sociálně necitlivé. Určitou výhodou u osob s nízkými hodnotami je praktičnost a 

nezávislost (Cloninger & Svrakic, 1997). Praško (2015) popisuje existenci rozdílů mezi pohlavími 

(vyšší Závislostí na odměně se vyznačují častěji ženy) a korelaci s extroverzí a empatií. Odolnost 

představuje schopnost udržovat určité chování v situacích frustrace. Má vztah k pracovitosti, 

odhodlanosti a ambicióznosti. Osoby s vyššími skóry jsou popisovány jako velmi pracovité 

a vytrvalé, mají tendenci zvýšit své úsilí v reakci na očekávané odměny a vnímat překážky např. 

ve formě zklamání či únavy jako osobní výzvy. Vysoká Odolnost je v mnoha situacích adaptivní 

strategií chování. Pokud se ale události často či rychle mění, stává se maladaptivní. Naopak nízké 

skóre se projevuje pasivitou, instabilitou, nečinností. Takoví lidé se při frustraci rychle vzdávají 

a neusilují o vyšší výkony. Vyšší Odolnost se může vyskytovat u pacientů s restriktivní anorexií 

a obsesivně-kompulzivní symptomatikou. Tato dimenze zastává jako všeobecný zprostředkovatel 

sebeovládání důležitou roli v emocionální regulaci a ve vývoji osobnosti (Cloninger, 1994; Cloninger 

& Svrakic, 1997).  

K charakteru se váže konceptuální jádro osobnosti, které se vztahuje k deklarativní paměti, 

učení a k vyšším kognitivním funkcím. Je regulovaný hipokampální formací a neokortexem. Odráží 

se ve specifickém pojímání cílů a hodnot jedince. Na rozdíl od temperamentu lze charakter ovládat 

vůlí a tvoří racionální složku osobnosti. Není zcela odpojen od emocí, ale souvisí spíše s vyššími city. 

Dozrává během individuálního vývoje v reakci na attachment, sociální učení a v průběhu diferenciace 

vlastní osoby od dětství až do dospělosti. Jedinečné zkušenosti, kulturní prostředí a konfigurace 

temperamentu se vztahují k rychlosti zrání charakteru. Reprezentuje internalizované představy o sobě 

samém i vnějším okolí (Cloninger& Svrakic, 1997). Do charakterových dimenzí Cloninger (1994) 

řadí Sebeřízení (Self-directedness, SD), Spolupráci (Cooperativeness, CO) a tzv. Sebepřesažení (Self-

transcendence, ST). Sebeřízení souvisí s exekutivními schopnostmi jedince. Lidé s vysokou mírou 

Sebeřízení jsou orientovaní na cíl, efektivní a vyznačují se soběstačností, spolehlivostí 

a zodpovědností. Naopak ti, kteří v této dimenzi dosahují nižších skórů, jsou často bezmocní, 

nespolehliví, těžce si nastavují a sledují své cíle (Cloninger & Svrakic, 1997). Nízké hodnoty jsou 

klinicky významné, protože se často vyskytují u všech poruch osobnosti (Praško, 2015). Spolupráce 

vystihuje míru spolupráce jedince s ostatními lidmi a odráží rozdíly ve vnímání sebe jako součásti 

společnosti. Lidé s vysokým skóre jsou soucitní, tolerantní a podporující, a jsou tedy vhodní pro práci 

v týmu. Pracovní úkoly vyžadující individuální práci jsou naopak vhodné pro osoby s nízkými 

hodnotami na této dimenzi. Takoví jedinci mohou být až příliš kritičtí, netolerantní, neochotní pomoci 

druhým a mají tendenci být bezohlední k právům a pocitům ostatních (Cloninger & Svrakic, 1997). 

Sebepřesah reflektuje, do jaké míry lidé vnímají sebe sama jako neoddělitelnou součást vesmíru jako 

celku. Lidé s vysokými skóry jsou často duchovně založení, skromní, pokorní a rozvážní. Tyto rysy 

jim mohou pomoci zejména v situacích utrpení. Nízkými hodnotami se vyznačují lidé, kteří jsou 

založeni spíše materialisticky a jednají pragmaticky. Mají potíže s přijetím utrpení, selhání, osobní 

a materiální ztrátou a smrtí (Cloninger & Svrakic, 1997). Každá z výše uvedených dimenzí je tvořena 

třemi až pěti škálami. Jednotlivé škály popisují jedince v extrémních situacích, tedy v případech, kdy 

jednotlivé dimenze mají vysoký či nízký skór (Svrakic et al., 2002). Popis konkrétních osobnostních 

rysů nabízí tabulka 1. 
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Tabulka 1 Popis osobnostních rysů dle škál dotazníku TCI-R 

OSOBNOSTNÍ DIMENZE A ŠKÁLY 

OSOBNOSTNÍ RYSY 

Nízké skóre Vysoké skóre 

Vyhledávání nového (novelty seeking-NS) 

NS1 Explorační excitabilita zdrženlivý zkoumající 

NS2 Impulzivita rigidní impulzivní 

NS3 Extravagance šetrný marnotratný 

NS4 Nesystematičnost stoický dráždivý 

Vyhýbání se poškození (harm avoidance-HA) 

HA1 Anticipační pesimismus optimistický pesimistický 

HA2 Obavy z neznámého odvážný bázlivý 

HA3 Plachost otevřený plachý 

HA4 Unavitelnost energický unavitelný 

Závislost na odměně (reward dependence-RD) 

RD1 Sentimentalita kritický sentimentální 

RD2 Otevřenost ke komunikaci rezervovaný otevřený 

RD3 Attachment chladný vřelý 

RD4 Závislost nezávislý závislý 

Odolnost (persistence-PS) 

PS1 Dychtivá snaživost líný pilný 

PS2 Usilovnost zhýčkaný odhodlaný 

PS3 Ambicióznost nesnaživý ambiciózní 

PS4 Perfekcionismus pragmatický perfekcionistický 

Sebeřízení (self-directedness-SD) 

SD1 Zodpovědnost obviňující zodpovědný 

SD2 Cílevědomost bez cíle rozhodný 

SD3 Vynalézavost neobratný cílesměrný 

SD4 Sebepřijetí ješitný sebeakceptující 

SD5 Sebedisciplina nedisciplinovaný disciplinovaný 

Spolupráce (cooperativness-CO) 

CO1 Sociální akceptace netolerantní dobrosrdečný 

CO2 Empatie necitlivý empatický 

CO3 Ochota pomáhat hostilní nápomocný 

CO4 Soucit mstivý soucitný 

CO5 Integrované svědomí oportunistický principiální 

Sebepřesah (self-transcendence-ST) 

ST1 Tvořivé sebezapomnění konvenční intuitivní 

ST2 Transpersonální identifikace kontrolující poddajný 

ST3 Spirituální akceptace materialistický spirituální 

                      Zdroj: Svrakic a kol. (2002), český překlad Blatný 2010 a Preiss a Klose (2001). 
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Cloningerův model se jeví jako vhodný nástroj ke zhodnocení osobnosti odsouzených osob 

především pro svou možnost skrze dotazník TCI-R identifikovat poruchy osobnosti. V tomto ohledu 

jsou stěžejními hodnotami skóry na charakterové dimenzi Sebeřízení. Navíc časová náročnost nutná 

k vyplnění dotazníku je vzhledem k vězeňskému prostředí přijatelná. Nad použitím dotazníku TCI-R 

u osob ve výkonu trestu odnětí svobody přemýšlel Kožený již na konci devadesátých let dvacátého 

století a použil jej k popisu osobnosti adolescentů (Kožený & Tišanská, 1998) či žen závislých na 

návykových látkách (Kožený et al., 1998). Ve stejném roce jej využívá také Gregorová (1998) 

k popisu osobnosti mladistvých delikventů. Hosák a kol. (2005) s jeho pomocí pátrají po vlivu 

metamfetaminové závislosti na osobnost. Za vhodný testovací nástroj jej ve forenzním prostředí 

považuje také Polišenská (2009). Dotazník TCI-R použila ve své studii za účelem popisu osobnosti 

pachatelů vloupání. V zahraničí byl tento dotazník použit např. ke zjišťování osobnostních 

charakteristik pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů (Giotakos et al., 2004a, Giotakos et 

al., 2004b), adolescentních delikventů (Atarhouch et al., 2004; Dolan & Rennie, 2007; Ruchkin et al., 

1998; Wiklund et al., 2014) či drogově závislých pachatelů (Allnutt et al., 2008; Lukasiewicz et al., 

2007). Dále bývá používán k hodnocení poruch osobnosti v popředí s určením disociálních rysů nejen 

u dospělé populace, ale také u mladistvých (Gustavson et al., 2007; Lennox & Dolan, 2014; Pelissolo 

et al., 2008).  

 

Cíl výzkumu 

Záměrem studie bylo, skrze diferenciální analýzu s normou, identifikovat osobnostní charakteristiky 

odsouzených žen pomocí Cloningerova osobnostního dotazníku temperamentu a charakteru.  

 

POUŽITÉ METODY 

Administrace testové baterie byla provedena především skupinově, výjimečně individuálně a byla 

administrována osobně, formou „tužka-papír“. Individuální administrace byla upřednostněna 

v případech, kdy respondentky žádaly o vysvětlení významů některých položek osobnostního 

dotazníku či cizích slov v něm obsažených nebo potřebovaly k vyplnění více času, než bylo obvyklé. 

Také během skupinové administrace byla zajištěna přítomnost výzkumníka, který případné dotazy 

respondentek zodpověděl. Tímto postupem bylo eliminováno neporozumění položek ze stran 

respondentek, a tím zkreslení výsledků. Osobnostní charakteristiky byly zjišťovány dotazníkem 

temperamentu a charakteru C. R. Cloningera. K základním údajům o respondentkách sloužící 

k popisu výzkumného souboru byly využity tzv. komplexní zprávy o odsouzených.   

 

TCI-R 

Hlavním nástrojem byl sebehodnotící Cloningerův dotazník TCI-R, ve kterém respondentky 

odpovídaly na 240 položek na pětistupňové Likertově škále „platí – neplatí“, z nichž 5 otázek je 

validizačních. Cronbachova alfa jako ukazatel vnitřní reliability dotazníku dosahuje v jednotlivých 

dimenzích hodnot 0,414 – 0,851 (tab. 2). Vyšší nekonzistentnost byla naměřena v dimenzi 

vyhledávání nového a závislost na odměně. Dále byl vypočítán Pearsonův korelační koeficient mezi 

jednotlivými dimenzemi dotazníku TCI-R. Nejvyšší korelace (0,521) je mezi dimenzemi spolupráce 

a sebeřízení (tab. 3), což koresponduje s výsledky Preisse et al. (2007). 
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Tabulka 2   

Hodnoty Cronbachovy alfa dimenzí dotazníku TCI-R 

Dimenze TCI-R NS HA RD PS SD CO ST 

Cronbachova alfa ,586 ,664 ,414 ,851 ,670 ,730 ,735 

Poznámka: NS = vyhledávání nového; HA = vyhýbání se poškození; RD = závislost na odměně; PS = odolnost;  

SD = sebeřízení; CO = spolupráce; ST = sebepřesah. 

 

Tabulka 3  

Pearsonův korelační koeficient mezi dimenzemi dotazníku TCI-R 

 Vyhledávání 

nového (NS) 

Vyhýbání se 

poškození (HA) 

Závislost na 

odměně (RD) 

Odolnost 

(PS) 

Sebeřízení 

(SD) 

Spolupráce 

(CO) 

HA -,127*      

RD ,042 -,300**     

PS -,320** -,387** ,264**    

SD -,401** -,379** ,096 ,283**   

CO -,433** -,171** ,367** ,397** ,521**  

ST -079 -053 ,145* ,298** -,121* ,135* 

*Korelace je významná na 0,02 úrovni. **Korelace je významná na 0,05 úrovní. 

 

Komplexní zpráva o odsouzené 

Komplexní zpráva o každé odsouzené ženě je vytvořena na základě dílčích dotazníků a rozhovorů se 

zaměstnanci věznice během první adaptační fáze po příjezdu odsouzených žen do věznice k VTOS. 

Zpráva je vytvořena pomocí nástroje SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených), který 

byl do věznic zaváděn od listopadu 2012 a stal se standardním nástrojem pro tvorbu zpráv 

o odsouzených. Podmínkou pro práci s nástrojem je proškolení pracovníka. Každý odborný 

zaměstnanec se vyjadřuje k jiné oblasti a postupuje v souladu s manuálem. Posuzované oblasti 

obsahují tzv. „statické“ a „dynamické“ faktory, které představují proměnné, jež jsou považovány za 

rizikové (nebo také naopak protektivní) vzhledem ke kriminálnímu chování a recidivě (Drahý et al., 

2018). K popisu výzkumného souboru byly sledovány následující proměnné: aktuální věk; počet 

záznamů v rejstříku trestů, počet předchozích uvěznění a věk při prvním odsouzení. 

 

VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumný soubor je tvořen 263 odsouzenými ženami z Věznice Světlá nad Sázavou. K 31. 12. 

20171 bylo v českých věznicích celkem 1 510 odsouzených žen, tzn., že výzkumný vzorek 

představuje 17 % z cílové populace, čímž splňuje požadavek na jeho reprezentativnost. Respondentky 

byly odsouzené celkem za 37 různých trestných činů, do studie byly zařazeny na základě 

 
1 Stavy odsouzených v roce 2017 jsou uvedeny vzhledem ke sběru dat, který probíhal právě v tomto roce. 

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 2017.  
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dobrovolnosti a za svoji účast nedostaly žádnou odměnu. Soubor zahrnuje jak prvotrestané ženy, tak 

kriminální recidivistky odsouzené za různě závažné delikty včetně násilných. Nebyla stanovena 

minimální ani maximální délka trestu, na kterou byly ženy odsouzeny.  

Věkový průměr odsouzených je 34 let (sd = 10,1) s věkovým rozpětím 16 až 70 let. Průměrný 

počet záznamů v rejstříku trestů je u uvězněných žen 6 (sd = 4,8), nejvyšší počet záznamů je 29. 

Minimální počet předchozích uvěznění je 0, kdy jde o ženy odsouzené k nepodmíněnému výkonu 

trestu odnětí svobody poprvé a maximální počet je 8. Průměrný věk, ve kterém byly respondentky 

poprvé odsouzeny, je 26 let (tab. 4). 

 

Tabulka 4 

Přehled vybraných charakteristik kriminálního chování odsouzených žen 

Vybrané proměnné n M medián SD min max 

Počet záznamů v rejstříku trestů 263 5,6 4,0 4,8 1 29 

Předchozí uvěznění 263 ,71 ,0 1,4 0 8 

Věk v době prvního odsouzení 263 25,6 23,0 9,1 15 61 

Poznámka: n = počet případů; M = průměr; SD = směrodatná odchylka; min = minimální hodnota; max = maximální 

hodnota.  

 

VÝSLEDKY 

K diferenciaci od normy, tedy ženské nekriminální populace, byly použity výsledky práce Kuchařové 

(2005), jejíž soubor se kromě mužů skládal také ze 102 žen. Srovnání bylo provedeno pomocí 

Welchova dvouvýběrového t-testu jak na úrovni osobnostních dimenzí (tab. 5), tak na úrovni 

jednotlivých škál (tab. 6).  

 

Tabulka 5  

Srovnání osobnostních dimenzí TCI-R mezi kriminální a nekriminální ženskou populací (Kuchařová, 

2005) 

Název dimenze 

Odsouzené ženy 

(n = 263) 

Norma ženy 

(n = 102) 

Welchův t-test 

M SD M SD t df p 

NS (vyhledávání nového) 103,9 16,4 99,5 15,7 2,37 191,36 0,02 

HA (vyhýbání se poškození) 99,1 15,9 97,8 16,7 0,68 176,11 0,50 

RD (závislost na odměně) 93,0 12,0 97,1 12,6 -2,83 176,15 0,01 

PS (odolnost) 116,0 20,7 109,2 17,3 3,18 218,35 0,00 

SD (sebeřízení) 131,9 19,6 136,4 18,6 -2,04 192,93 0,04 

CO (spolupráce) 127,4 17,2 126,7 14,9 0,39 210,68 0,70 

ST (sebepřesah) 70,5 16,8 65,6 11,3 3,21 271,48 0,00 

Poznámka: M = průměr; SD = směrodatná odchylka; t = testová statistika; df = stupně volnosti; p = statistická 

signifikance.  
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Tabulka 6 

Výsledky Welschova t-testu u škál dotazníku TCI-R mezi kriminální a nekriminální ženskou populací 

(Kuchařová, 2005) 

 

Škály TCI-R 
t df p 

NS1 Explorační excitabilita 4,39 168,71 0,00 

NS2 Impulzivita 1,13 228,03 0,26 

NS3 Extravagance 1,51 214,11 0,13 

NS4 Nesystematičnost -0,78 216,69 0,44 

HA1 Anticipační pesimismus 1,97 222,91 0,05 

HA2 Obavy z neznámého 0,11 202,58 0,91 

HA3 Plachost -0,10 187,67 0,92 

HA4 Unavitelnost -0,08 152,14 0,93 

RD1 Sentimentalita -1,48 165,89 0,14 

RD2 Otevřenost ke komunikaci -1,01 195,89 0,31 

RD3 Attachment -2,93 197,53 0,00 

RD4 Závislost -2,64 260,57 0,01 

PS1 Dychtivá snaživost 4,02 193,27 0,00 

PS2 Usilovnost 2,49 219,17 0,01 

PS3 Ambicióznost 0,78 222,35 0,44 

PS4 Perfekcionismus 3,68 256,45 0,00 

SD1 Zodpovědnost -3,15 244,48 0,00 

SD2 Cílevědomost 1,98 207,00 0,05 

SD3 Vynalézavost -7,20 156,19 0,00 

SD4 Sebepřijetí 0,08 179,81 0,93 

SD5 Sebedisciplina -1,58 237,06 0,11 

CO1 Sociální akceptace 0,59 213,03 0,56 

CO2 Empatie 1,77 198,81 0,08 

CO3 Ochota pomáhat -1,43 226,07 0,15 

CO4 Soucit 2,29 194,86 0,02 

CO5 Integrované svědomí -2,53 224,50 0,01 

ST1 Tvořivé sebezapomnění 5,85 272,56 0,00 

ST2 Transpersonální identifikace 0,17 285,86 0,87 

ST3 Spirituální akceptace -3,28 206,09 0,00 
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Vyhledávání nového 

Oproti běžné ženské populaci dosahují odsouzené ženy v dimenzi Vyhledávání nového statisticky 

vyššího skóru (tab. 5), který je dán rozdílem na škále Explorační excitabilita (tab. 6). Na základě 

tohoto výsledku lze říci, že odsouzené ženy jsou více zkoumající, zvídavé. Dle Praška (2015) lze dále 

vyvozovat, že se mohou vyznačovat vyšší mírou impulzivity, agresivity a extroverze.  

 

Vyhýbání se poškození  

Z výsledků nelze říci, že ve Vyhýbání se poškození se kriminální a nekriminální ženská populace liší. 

Přestože soubor odsouzených žen dosahuje na dimenzi vyšších průměrných hodnot, rozdíl není 

statisticky významný (tab. 5). Nicméně na hranici statické významnosti si stojí škála Anticipační 

pesimismus (tab. 6), což odsouzené ženy vůči normě předurčuje k pesimističtějšímu výhledu do 

budoucnosti.  

 

Závislost na odměně  

Statisticky významně vyšší hodnoty v Závislosti na odměně charakterizují skupinu nekriminálních 

žen (tab. 5). Rozdíl v této dimenzi je ovlivněn hodnotami na škálách Attachment a Závislost (tab. 6). 

Odsouzené ženy lze tedy popsat jako více chladné, nevšímavé, sociálně necitlivé a nezávislé, avšak 

mohou být praktičtější.  

 

Odolnost  

Odsouzené ženy se možná překvapivě vyznačují vyššími hodnotami v Odolnosti než nekriminální 

ženská populace (tab. 5) a rozdíly jsou patrné ve třech ze čtyř škál sytících tuto dimenzi – Dychtivá 

snaživost, Usilovnost a Perfekcionismus (tab. 6). Dle těchto výsledků jsou odsouzené ženy pilnější, 

vytrvalejší, odhodlanější s vyšší tendencí vnímat překážky jako osobní výzvy a k perfekcionismu. 

 

Sebeřízení  

Sebeřízení je zásadní škálou pro určení poruchy osobnosti (Praško, 2015), a její nižší hodnoty jsou 

dle zahraničních i domácích studií v kriminální populaci častější (Cloninger, 2000; Falk et al., 2017; 

Hajdúk et al., 2016; Preiss & Klose, 2001). Výsledky analýzy ukazují, že také hodnoty odsouzených 

žen jsou oproti normě nižší (tab. 5). Z osobnostních škál se rozdíly týkají Zodpovědnosti, 

Cílevědomosti a Vynalézavosti (tab. 6). O odsouzených ženách lze, vzhledem k výsledkům, říci, že 

jsou méně spolehlivé, spíše bezmocné a nerozhodné a těžce si nastavují a sledují své cíle.  

 

Spolupráce  

Přestože ve Spolupráci nebyly zjištěny staticky významné rozdíly (Tab. 5), byly identifikovány na 

škálách Soucitu a Integrovaného svědomí (tab. 6). Tyto výsledky naznačují, že odsouzené ženy se 

vyznačují vyšší mírou soucitu a zásadovosti.  
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Sebepřesah  

Statisticky vyššími hodnotami v Sebepřesahu se vyznačuje ženská kriminální populace (tab. 5). Na 

úrovni škál se rozdíly týkají Tvořivého sebezapomnění a Spirituální akceptace (tab. 6). Odsouzené 

jsou tak oproti normě více intuitivní a duchovně založené.  

 

DISKUZE 

 Příspěvek je zaměřen na identifikaci osobnostních charakteristik odsouzených žen pomocí 

Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru TCI-R. Analýza dat byla vztažena k nekriminální 

ženské populaci z práce Kuchařové (2005), jejíž soubor tvořilo 102 žen. Rozdíly mezi kriminální a 

nekriminální ženskou populací byly prokázány v temperamentových dimenzích Vyhledávání nového 

a Odolnost, na kterých odsouzené ženy skórují výše, naopak v Závislosti na odměně skórují níž. 

V charakterových dimenzích byly identifikovány nižší hodnoty v Sebeřízení a vyšší v Sebepřesahu. 

Nižší hodnoty v Sebeřízení jsou ve shodě s jinými studiemi, jež prokazují jejich častější výskyt 

v kriminální populaci a jsou považovány za znak poruchy osobnosti (Cloninger, 2000; Falk et al., 

2017; Hajdúk et al., 2016; Preiss & Klose, 2001).  

 Na úrovni jednotlivých temperamentových škál se kriminální a nekriminální ženská populace 

liší v Explorační excitabilitě, Anticipačním pesimismu, Attachmentu, Závislosti, Dychtivé snaživosti 

a Usilovnosti. Z charakterových škál je to Zodpovědnost, Cílevědomost, Vynalézavost, Soucit, 

Integrované svědomí, Tvořivé sebezapomnění a Spirituální akceptace.  

 Na základě výsledků lze odsouzené ženy ve vztahu k normě popsat jako více zkoumající, 

nedůvěřivé vůči budoucnosti, nezávislé, se spíše chladnou citovou vazbu, pilnější, odhodlanější 

s vyšší tendencí k perfekcionismu. Na druhou stranu méně zodpovědné, rozhodné a cílesměrné, avšak 

s vyšší mírou soucitu, zásadovosti, intuice a spirituality.  

 

Limity studie a doporučení pro další výzkum 

Sběr dat byl proveden pouze v jedné z ženských věznic, ve Věznici Světlá nad Sázavou. Zde může 

vyvstat otázka, zda je soubor dostatečně reprezentativní. Proto je potřeba zmínit, že od svého otevření 

se v roce 2000 stala největší ženskou věznicí a v době sběru dat zde bylo umístěno 58 % všech 

odsouzených žen z České republiky. Jsou do ní umisťovány odsouzené z celé republiky nezávisle na 

závažnosti trestného činu či délce trestu. Dále je třeba si uvědomit, že data byla sbírána v prostředí 

velmi specifickém. Ve věznicích se nacházejí osoby porušujícími právní normy společnosti, může se 

jednat o osoby s poruchou osobnosti s tendencemi k manipulaci a u některých respondentek tak může 

být snížená věrohodnost poskytnutých dat. Za stěžejní bylo proto ujištění o anonymitě při zpracování 

dat. Závazek anonymity byl respondentkám slovně zdůrazněn při podepisování souhlasu 

o dobrovolné účasti ve výzkumu, ve kterém byl závazek anonymity taktéž uveden. Je důležité, aby si 

odsouzené ženy byly jisté tím, že údaje, které poskytnou, nebudou sloužit k žádnému jinému účelu 

než výzkumnému, např. k žádosti o podmíněné propuštění, při zařazování na pracoviště apod. S tímto 

také souviselo ujištění, že k datům nebude mít nikdo jiný z personálu věznice přístup. S manipulací 

výsledků však nesouvisí pouze disimulace, ale také agravace. Při interpretaci dat je důležité si 

uvědomit, že přehánění a zveličování ve snaze ohromit své okolí není v kriminální populaci ničím 

výjimečným.  
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Vzhledem k tomu, že prezentovaná studie je zaměřena specificky pouze na odsouzené ženy a v našich 

podmínkách je podobných prací nedostatek, eliminuje to možnost srovnání výsledků s jinými. Lze ji 

však považovat za vhodný podklad pro další výzkum v této oblasti. Budoucí výzkum v oblasti ženské 

kriminální populace by mohl rozšířit poznatky o nové skutečnosti, ale také ověřit vhodnost a 

psychometrické vlastnosti dotazníku TCI-R pro celou vězeňskou populaci v České republice. 

V tomto ohledu je cenná studie Polišenské (2009) jejíž analýza je založena taktéž na dotazníku TCI-

R. Přínosem by dále bylo porovnání osobnostních dimenzí Cloningerovy teorie s psychopatickými 

rysy. K tomuto účelu je především u recidivistů v zahraničních studiích hojně využíván dotazník 

PCL-R (Heinzen et al., 2011; Hildebrand & Culhane, 2015; Karlsson et al, 2016, Sturup et al., 2016). 

Z hlediska penitenciárního zacházení by mohl být velmi užitečný komparativní výzkum osobnostních 

charakteristik odsouzených žen. Podobně jako ve studii Netíka a Blatníkové (2007) se nabízí 

klasifikace odsouzených dle spáchaného deliktu na pachatelky násilných a majetkových, či obecněji 

nenásilných, trestných činů. Zajímavé zjištění ohledně odlišností v osobnostních charakteristikách 

pachatelek násilných trestných činů by mohla přinést klasifikace trestných činů na základě typu oběti, 

např. zda obětí bylo dítě či dospělá osoba nebo zda pachatelka svou oběť znala či nikoli.  

 

ZÁVĚR 

Záměrem tohoto příspěvku byla identifikace osobnostních charakteristik odsouzených žen. Soubor 

obsahoval 163 odsouzených žen. Osobnost byla zkoumána pomocí Cloningerova dotazníku 

temperamentu a charakteru TCI-R. Z diferenciální analýzy mezi kriminální a nekriminální ženskou 

populací jsou zřejmé rozdíly na pěti osobnostních dimenzích ze sedmi. Jde o Vyhledávání nového, 

Závislost na odměně, Odolnost, Sebeřízení a Sebepřesah. Studie je explorační a jako taková je vhodná 

pro další výzkum.  

 

Literatura 

Allnutt, S., Wedgwood, L., Wilhelm, K., Butler, T. (2008). Temperament, substance use and 

psychopathology in a prisoner population: Implications for treatment. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 11, 969-975. https://doi.org/10.1080/00048670802415350 

Atarhouch, N., Hoffmann, E., Adam, S., Titeca, J., Stillemans, E., Fossion, P., Lebon, O., Servais, 

L. (2004). Évaluation des traits caractéristiques de la psychopathie chez les adolescents 

délinquants. L‘Encéphale, 30(4), 369-375. https://doi.org/10.1016/S0013-7006(04)95450-4 

Blatníková, Š., & Netík, K. (2007). Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti (psychologické a 

kriminologické aspekty). IKSP.  

Blatníková, Š., & Netík, K. (2008). Predikce vývoje pachatele. IKSP. 

Blatný, M. (2010). Moderní teorie temperamentu. In M. Blatný (Ed.), Psychologie osobnosti: 

Hlavní témata, současné přístupy (s. 21-41). Grada. 

Cloninger, C. R. (1994). Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4(2), 

266-273. https://doi.org/10.1016/0959-4388(94)90083-3 

Cloninger, C. R. (2000). A practical way to diagnosis personality disorder: a proposal. Journal of 

Personality Disorders, 14(2), 99-108. https://doi.org/10.1521/pedi.2000.14.2.99 

Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. (1997). Integrative psychobiological approach to psychiatric 

assessment and treatment. Psychiatry, 60(2), 120-141. 

https://doi.org/10.1080/00332747.1997.11024793 

 

https://doi.org/10.1080/00048670802415350
https://doi.org/10.1016/S0013-7006(04)95450-4
https://doi.org/10.1016/0959-4388(94)90083-3
https://doi.org/10.1521/pedi.2000.14.2.99
https://doi.org/10.1080/00332747.1997.11024793


 

2022, roč. 16, č. 4 

              Výzkumné studie 

 

 

55 

Dolan, M., & Rennie, C. (2007). Is juvenile psychopathy associated with low anxiety and far in 

conduct-disordered male offenders? Journal of Anxiety Disorders, 21, 1028-1038. 

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.11.008 

Drahý, F., Hůrka, J., & Petras, M. (2018). SARPO: charakteristiky odsouzených v českých 

věznicích: deskriptivní studie. Vězeňská služba České republiky. 

Falk, Ö., Sfendla, A., Brändström, S., Anckarsäter, H., Nilsson, T., & Kerekes, N. (2017). 

Personality and trait aggression profiles of male and female prison inmates. Psychiatry Research, 

250, 302-309. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.12.018 

Gerlová, E., & Weiss, P. (2006). Sexuální agrese u žen. Česká a slovenská psychiatrie, 1, 18-23. 

Giotakos, O., Markianos, M., Vaidakis, N., Chistodoulou, G. (2004a). Sex hormones and biogenic 

amine turnover of sex offenders in relation to their temperament and character dimensions. 

Psychiatry Research, 127(3), 185-193. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2003.06.003 

Giotakos, O., Vaidakis, N., Markianos, M., Spandoni, P., & Christodoulou, G. N. (2004b). 

Temperament and character dimensions of sex offenders in relation to their parental 

rearing. Sexual and Relationship Therapy, 19(2), 141-150. https://doi.org/ 

10.1080/14681990410001691352 

Gregorová, S. (1998). Juvenilná delinkvencia v kontexte Cloningerovho modelu osobnosti. 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 4, 339-347. 

Gustavson, C., Ståhlberg, O., Sjödin, A. K., Forsman, A., Nilsson, T., & Anckarsäter, H. (2007). 

Age at onset of substance abuse: a crucial covariate of psychopathic traits and aggression in adult 

offenders. Psychiatry Research, 153(2), 195-198. https://doi.org/ 

10.1016/j.psychres.2006.12.020 

Hajdúk, M., Heretik, A., & Heretik, A. (2016). Temperament, charakter a poruchy osobnosti. Česká 

a Slovenská Psychiatrie, 112(1), 24-30. 

Heinzen, H., Köhler, D., Godt, N., Geiger, F., & Huchzermeier, C. (2011). Psychopathy, 

intelligence and conviction history. International Journal of Law and Psychiatry, 34(5), 336-

340. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2011.08.002 

Heretik, A. (1999). Extrémna agresia: Forenzná psychológia vraždy. Diel 1. Psychoprof.  

Hildebrand, M. M., & Culhane, S. E. (2015). Personality characteristics of the female 

serial murderer. Journal of Criminal Psychology, 5(1), 34-50. https://doi.org/10.1108/JCP-04-

2014-0007 

Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., & Čermáková, E. (2005). Predikce úspěšnosti ústavní odvykací 

léčby u závislých na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie, 2, 82-87. 

Karlsson, L. C., Soveri, A., Saarinen, M., & Weizmann-Henelius, G. (2016). The role of set-shifting 

ability in differentiating between subgroups of female violent offenders. The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology, 27(5), 745-759. https://doi.org/10.1080/14789949.2016.1152589 

Kožený, J., Tišanská, L. (1998). Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech 

adolescentů. Československá psychologie, 1, 75-83. 

Kožený, J., Tišanská, L., Dvořák, V. (1998). Osobnostní profil detoxikovaných žen s diagnózou 

F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. 

Československá psychologie, 1, 84-90. 

Kuchařová, J. (2005). Dotazník temperamentu a charakteru TCI-r: pokus o validizaci. [Diplomová 

práce]. Univerzita Karlova. 

Lennox, Ch., & Dolan, M. (2014). Temperament and character and psychopathy in male conduct 

disordered offenders. Psychiatry Research, 215(3), 706–710. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.01.019 

 

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2006.11.008
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.12.018
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2003.06.003
https://doi.org/%2010.1080/14681990410001691352
https://doi.org/%2010.1080/14681990410001691352
https://doi.org/%2010.1016/j.psychres.2006.12.020
https://doi.org/%2010.1016/j.psychres.2006.12.020
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2011.08.002
https://doi.org/10.1108/JCP-04-2014-0007
https://doi.org/10.1108/JCP-04-2014-0007
https://doi.org/10.1080/14789949.2016.1152589
http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.01.019


 

2022, roč. 16, č. 4 

              Výzkumné studie 

 

 

56 

Lukasiewicz, M., Falissard, B., Michel, L., Neveu, X., Reynard, M., & Garsquet, I. (2007). 

Prevalence and factors associated with alcohol and drug-related disorders in prison: A French 

national study. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 2(1). 

https://doi.org/10.1186/1747-597X-2-1 

Marešová, A., Kotulan, P., & Martinková, M. (2009). Výzkum prvovězněných žen. Sonda do 

problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných. 

IKSP.  

Pelissolo, A., Ecochard, P., & Falissard, B. (2008). Psychometric characteristics of Cloninger’s 

criteria for personality disorder in a population of French prisoners. International Journal of 

Methods in Psychiatric Research, 17(1), 30-34. https://doi.org/10.1002/mpr.239 

Polišenská, V. A. (2009). Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova 

dotaznníku teperamentu a charakteru. Československá psychologie, 53(6), 545–555. 

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2012). Inteligence a agresivita pachatelů 

majetkové trestné činnosti. Československá psychologie, 56(6), 574–583. 

Praško, J. (2015). Poruchy osobnosti. Portál. 

Preiss, M., & Klose, J. (2001). Diagnostika poruch osobnosti pomocí teorie C. R. Cloningera. 

Psychiatrie, 5(4), 226-231. 

Preiss, M., Kuchařová, J., Novák, T., Štěpánková, H. (2007). The Temperament and Character 

Inventory – revised (TCI-R): A psychometric characteristics of the Czech version. Psychiatria 

Danubia, 19(1-2), 27-34. 

Ruchkin, V. V., Eisemann, M., Hägglöf, B., & Cloninger, C. R. (1998). Interrelations between 

temperament, character, and parental rearing in male delinquent adolescents in Northern Russia. 

Comprehensive Psychiatry, 39(4), 225-230. https://doi.org/10.1016/S0010-440X(98)90065-7 

Silvestri, M., & Crowther-Dowey, Ch. (2008). Gender and Crime. Sage. 

Sturup, J., Karlberg, D., Fredriksson, B., Lihoff, T., & Kristiansson, M. (2016). Risk assessments 

and recidivism among a population-based group of Swedish offenders sentenced to life in prison. 

Criminal Behaviour and Mental Health, 26(2), 124–135. https://doi.org/10.1002/cbm.1941 

Svrakic, D. M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (2002). 

Temperament, character, and personality disorders: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 106(3), 189-195. https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2002.02196.x 

Urbanová, M., & Večeřa, M. (2004). Ženská delikvence: teoreticko-empirická studie k problému 

právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Masarykova univerzita. 

Vězeňská služba České republiky (2010–2020). Statistické ročenky. Generální ředitelství Vězeňské 

služby České republiky. https://www.vscr.cz/informacni-servis/ statistiky/statisticke-rocenky-

vezenske-sluzby/. 

Wiklund, G., Ruchkin, V. V., Koposov, R. A., & af Klinteberg, B. (2014). Pro-bullying attitudes 

among incarcerated juvenile delinquents: Antisocial behavior, psychopathic tendencies and 

violent crime. International Journal of Law and Psychiatry, 37(3), 281-288. 

https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.019 

 

 

Dedikace: 

Studie vznikla v rámci programu UK Progres č. Q15 s názvem „Životní dráhy, životní styly a kvalita 

života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí“. 

 

https://doi.org/10.1186/1747-597X-2-1
https://doi.org/10.1002/mpr.239
https://doi.org/10.1016/S0010-440X(98)90065-7
https://doi.org/10.1002/cbm.1941
https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2002.02196.x
https://www.vscr.cz/informacni-servis/%20statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/
https://www.vscr.cz/informacni-servis/%20statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.019


 

2022, roč. 16, č. 4 

              Výzkumné studie 

 

 

57 

Údaje o autorce 

Mgr. Daniela Kocmanová, Ph.D. působí jako policejní psycholog na Krajském ředitelství 

Olomouckého kraje Policie ČR. 

Kontaktní údaje:  

Adresa: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc 

E-mail: daniela.kocmanova@pcr.cz 

  

 

 

 

__________________________ 

Kocmanová, D.  (2022). Osobnostní charakteristiky odsouzených žen. E-psychologie, 16(4), 43-57. 

https://doi.org/ 10.29364/epsy.455 

 


