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Robert D. Hare. Bez svědomí: Znepokojivý svět psychopatů mezi námi 

Praha: Dům Harfa, 2015, 233 s. 
 

„Má milá, jak ti je, tak jak ti je? 

Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje. 

Jsem ten, kdo tě jednou oddělá, 

potkala´s zkrátka koho´s neměla. 

Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí, 

jsi moje všechno a mně to nestačí. 

Má milá vždyť mě znáš, jsem dobrák od kosti 

a ty jsi ta, co mi to jednou všechno odpustí.“ (Chinaski) 

 

Známá píseň od kapely Chinaski hezky ilustruje, o čem pojednává publikace Bez svědomí: 

Znepokojivý svět psychopatů mezi námi. Jedná se o dílo, které popisuje vnitřní svět osob 

s disociální poruchou osobnosti. Autorem je kanadský psycholog Robert D. Hare, který se 

většinu svého profesního života věnuje právě zkoumání tohoto fenoménu. Hare se zabývá 

výzkumem v oblasti kriminalistické psychologie a působí mj. i jako konzultant pro centrum 

FBI, které se specializuje na vyšetřování únosů dětí a sériových vražd. Psychopatii se autor 

věnuje více než 30 let a recenzovaná publikace je jednou z řady jeho dalších knih. Hare také 

vytvořil vlastní diagnostický nástroj ke zjišťování míry psychopatie Psychopathy Checklist 

(PCL). Kniha byla poprvé vydána v roce 1993 a ihned se stala bestsellerem v oblasti 

populárně-naučného žánru. V České republice vychází poprvé až nyní, přesto se jedná o stále 

velmi aktuální problematiku s řadou cenných informací.  

V českém překladu i v originální verzi je používán termín psychopatie (psychopathy), který 

vnímám jako ne zcela vhodně zvolený. Problém termínu psychopat, který se mj. v českém 

odborném prostředí neužívá, je především v jeho pejorativnosti a ne přílišné srozumitelnosti. 

Lze jej překládat buď jako disociální poruchu osobnosti nebo obecně jako jakoukoli poruchu 

osobnosti. Častější bývá užívání ve významu disociální poruchy osobnosti, ve kterém ji užívá 

i Hare.  V české verzi MKN 10 a DSM IV a V se užívá termínu Poruchy osobnosti, v anglické 

verzi DSM IV a V se oficiálním termínem Psychopathy nesetkáme, ale obě verze 

diagnostického manuálu užívají termín Personality Disorder, konkrétněji Antisocial 

Personality Disorder. DSM IV a V pouze uvádějí stručnou poznámku, že vzorce chování, 

které jsou typické pro Antisocial Personality Disorder jsou označovány také jako 

Psychopathy, Sociopathy or Dyssocial Personality Disorder. V obou amerických manuálech 

je užíván termín Antisocial Personality Disorder, pro který jsou stanoveny určité vzorce 

chování, které poruchu definují a naplňují. Na základě tohoto tedy vysuzuji, že ani v anglicky 

mluvícím prostředí není mezi odborníky termín psychopathy běžně užíván a jedná se spíše 

o zastaralou či pejorativní podobu označení, která je ovšem mezi laickou veřejností stále 

užívána. Jedná se o podobný příklad jako termín debilita, který dříve oficiálně označoval 

lehkou mentální retardaci, dnes se však v odborném jazyce nepoužívá, i přestože termín 

u veřejnosti přetrvává, a to jako nadávka. Proto si myslím, že by bylo vhodnější, kdyby se 

autor vyhnul tomuto termínu a zvolil buď oficiální název, nebo některý méně zavádějící. 
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I přestože autor popisuje disociální poruchu osobnosti, jde vlastně daleko dále a hlouběji než 

výše zmíněné diagnostické manuály. Dle MKN 10 je disociální porucha definována těmito 

rysy: nelítostný nezájem o druhé lidi, neotřesitelný a trvalý postoj nezodpovědnosti a 

bezohlednosti vůči společenským normám, neschopnost udržet trvalé vztahy, nízká tolerance 

frustrace a nízký práh pro uvolnění agrese, neschopnost zakoušet vinu a poučit se 

ze zkušenosti a tendence ke svádění viny na někoho jiného. Hare velmi citlivě popisuje, že 

v rámci psychopatie se jedná vždy o určitou škálu, která může mít různou míru závažnosti. 

Aby byl někdo označen za člověka s disociální poruchou osobnosti, musí splňovat definovaná 

kritéria, která se týkají toho, že jedinec vlastně není schopen fungovat v lidské společnosti a 

často se u něj objevuje kriminální chování, závažné narušování společenských norem, 

tendence k násilí a podobně. Tedy, že člověk musí vykazovat nějaké antisociální chování, 

které je pozorovatelné navenek. Kdežto Hare popisuje psychopatii zevnitř a mluví o tom, že 

ne všechny osoby s kriminálním chováním (tedy ty, které by mohly být diagnostikovány jako 

F60.2) jsou nutně psychopaty a také, že ne všichni psychopati musí nutně vykazovat 

kriminální chování. Psychopatie, o které mluví Hare, je mnohem jemněji a dynamičtěji 

ukázána právě na způsobu přemýšlení a prožívání, který se ne vždy musí projevit i do typic-

kého kriminálního chování.  

Hare to shrnuje takto: „Řada odborníků se mylně domnívala, že antisociální porucha 

osobnosti a psychopatie jsou synonymní termíny. Jak uvádí DSM-III a DSM-III-R, stejně jako 

nedávno publikovaný DSM-IV (1994), termín „antisociální porucha osobnosti“ se vztahuje 

především k projevům kriminálního a protispolečenského chování. Takové diagnóze bude bez 

potíží odpovídat většina zločinců. Jenže psychopatie je definována množinou určitých 

osobnostních rysů i projevů sociálně deviantního chování. Zločinci většinou psychopati 

nejsou, zato mnozí z těch, kterým se daří pohybovat se na hraně zákona a zůstat přitom na 

svobodě, psychopati jsou“ (Hare, 2015, s. 35). Hare vlastně mluví o tom, že určité způsoby 

prožívání a myšlení, které jsou typické pro disociální poruchu, se mohou vyskytovat u lidí 

v různé míře a nemusí být vždy naplněny do té míry, aby bylo možné mluvit o poruše. 

I přestože rozumím, že se autor snaží zachytit spíše souhrn určitých osobnostních rysů, které 

nemusí vždy odpovídat diagnostickému manuálu a nemusí být vždy dobře registrovatelné ve 

formě antisociálního chování, myslím, že by bylo vhodnější přidržení se jiného termínu, než 

je psychopatie. 

Abych se ale vrátila zpět ke knize, Hare v úvodu předkládá i krátký příběh svého prvního 

setkání s psychopatem a tím, jakým způsobem toto setkání nasměrovalo jeho další profesní 

směřování, což je pro čtenáře velmi poutavé. V následujících třinácti kapitolách jsou 

podrobně popsány charakteristiky myšlení, prožívání a chování psychopata i toho, jakým 

způsobem jej většinou vnímá jeho okolí a jak na něj reaguje. Autor se věnuje jak 

psychopatům, kteří mají za sebou kriminální a zločineckou dráhu, tak také psychopatům, kteří 

naopak velmi dobře manipulují se svým okolím a jejichž destruktivní projevy jsou méně 

nápadné.  

Struktura i dynamika myšlení psychopata je do hloubky popsána, takže čtenáři přímo 

umožňuje jeho hlubší pochopení. Autor mluví o tom, že navzdory očekávání se lze ve 

společnosti setkat s lidmi, jejichž cílem je pouze druhé pokořit, vyhrát nad nimi a něco si 

odnést a že dotyčná oběť za své setkání nenese vinu. Říká: „Psychopati mají jen malou 

schopnost pocítit emocionální reakce (strach a úzkost), které stojí u zrodu svědomí. U většiny 

lidí vyvolávají tresty v raném dětství celoživotní spojení mezi společenským tabu a pocity 

úzkosti. Úzkost spojená s potenciálním trestem za nějaké chování pomáhá dotyčné chování 

potlačit. Může dokonce potlačit i samotnou myšlenku na ně – viz „napadlo mě, jestli si ty 
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peníze nemám vzít, ale rychle jsem tu myšlenku zahnal“. U psychopatů je ale spojení mezi 

zakázaným chováním a úzkostí slabé a strach z potrestání je od takového chování neodradí.“ 

(Hare, 2015, s. 81). Vysvětlení motivů a způsobů chování psychopatů je obzvláště cenné 

především pro veřejnost, která nemá zkušenost s těmito lidmi a přitom se s nimi může během 

svého života setkat a nerozumí jejich jednání a často třeba i hledá vinu v sobě. 

V knize si nejvíce cením toho, že Hare zmiňuje i etické aspekty práce s touto problematikou. 

Z několika úryvků je také patrno, že Hare se například nepouští do „diagnostikování na 

dálku“ v médiích nebo se vyhýbá přijetí kontroverzních či politicky motivovaných zakázek. 

Zvláště v současné době je dobré připomínat i etické aspekty psychologické práce. Dle svých 

zkušeností také Hare nepřímo kritizuje současný stav ve forenzní praxi, kdy kvalita práce 

soudních znalců není hodnotitelná a přitom jejich verdikt výrazně ovlivňuje život mnoha 

dalších lidí. Hare zdůrazňuje, že je třeba dbát na rigorózní používání diagnostických nástrojů, 

užívání kvalitních diagnostických nástrojů, práci pod supervizí zkušenějších a vlastní 

sebereflexi. Nejvíce ale zdůrazňuje potřebu vyhýbat se v psychologické diagnostice 

impresivní interpretaci dostupných dat. 

Celkově lze knihu pouze doporučit, a to jak odborníkům, tak také laické veřejnosti. I přestože 

patří mezi populárně-naučnou literaturu, přináší informace i pro odborníky z řad psychologie 

a psychiatrie. Kniha je velmi čtivě psaná, protkaná zajímavými kazuistikami, ale především 

plna velmi kvalitního obsahu, který pomůže lépe pochopit prožívání a myšlení lidí 

s akcentovanými disociálními rysy osobnosti. Přečtením knihy také může čtenář získat chuť 

dozvědět se o dané problematice více informací a sáhnout například i po jiných Hareho 

dílech. 
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