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Posun od vnímání násilného kriminálního chování jako biologicky nebo tělesně
podmíněného fenoménu (organické onemocnění mozku, tělesná konstituce) v 50.
letech ke studiu abnormálních a psychopatických osobností v 60. letech, jejichž
kriminální chování bylo studováno i v rámci různých sociálních faktorů (postavení v
rodině, alkoholismus, násilí v rodině apod.)
➢ Jaké politické a společenské souvislosti zapříčinily tuto proměnu vnímání
násilného chování? A jak toto psychiatrické vědění ovlivnilo kriminální politiku
komunistického státu v období stalinismu a destalinizace?

Postavení soudní psychiatrie v Československu po roce 1948

F. Knobloch, J. Knoblochová: Soudní psychiatrie pro
právníky a lékaře. Praha: Orbis 1957

Serbského institut v Moskvě

Soudní psychiatrie a definice „nepříčetnosti“ v trestním zákoníku z roku 1950
„Kdo pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat, že jeho jednání je pro
společnost nebezpečné, nebo ovládat své jednání, není za takový čin trestně
odpovědný“
(Čs. Trestní zákoník, 1950, §11)

„Proto nepřičítá se konání neb opominutí za zločin:
a) když pachatel zcela zbaven jest užívání rozumu;
b) když skutek při střídavém pominutí smyslů vykonán byl v čase, pokud
pominutí trvalo,“
(Trestní zákon, 1852, §2)

„(…) it must be clearly proved that, at the time of the committing of the act, the
party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the
mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did
know it, that he did not know he was doing what was wrong“
(M'Naghten rules, Learning Forensic Assessment : Research and Practice, edited by Rebecca Jackson, and
Ronald Roesch, Taylor & Francis Group, 2015, s. 98)

(Zdroj:
https://www.cartoonstock.com/directory/i/insa
nity_plea.asp)

Násilné chování jako výsledek tělesné konstituce nebo organické poruchy mozku:
psychiatrie a kriminalita v 50. letech

Příklad 1. Násilí v domácím prostředí
(diagnóza: psychopatická konstituce se sklonem k agresivnímu jednání)
Příklad 2. Násilí v domácím prostředí
(diagnóza: skleróza mozkových cév s počínající arteriosklerotickou demencí,
psychopatická konstituce)

Dopady války na duševní zdraví člověka pohledem (čs.) psychiatrie
➢ J. Stuchlík, „Válka a duševní zdraví“ (1946, Zdravotnické revue)
➢ Důraz na silnou „konstituční odolnost“ zdravých jedinců
➢ Středoevropský kontext: demobilizování vojáci v poválečném Německu
pohledem německé psychiatrie

„Neexistují žádné specifické válečné neurózy a válečné psychózy, ale psychopatické
predispozice, konkrétně úzkostné a slabé povahy, které často podléhají náporu hrůz
a zvěrstev moderní války.“
(R.Gaupp, přednosta psychiatrické kliniky v Tübingenu, 1940, citováno podle: S. Goltermann: Die Gesellschaft der
Überlebenden: deutsche Kriegsheimkehrer und ihre Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg, 2011)

Násilné chování jako výsledek abnormální osobnosti: psychiatrie a kriminalita v 60.
letech
➢ Recidiva a psychopatie: nová „hrozba“ socialistické společnosti?
„Kriminální recidiva je problém, který nás nejvíce tíží a
který pokládáme v rámci bezpečnostní politiky v současné
etapě vývoje československé společnosti za nejdůležitější.“
(J.Kudrna, III. Mezinárodní kriminalistické symposium, in. Kriminalistický
sborník, 1965, roč. IX/14, s. 706)

„Pro psychiatry jsou ve velmi úzkém vztahu, ne-li
totožném, pojmy recidivismus a psychopatie.“
(J. Duba, Příspěvek k problematice osobnosti recidivistů, in. Aktuální
problémy soudní psychiatrie, 1971, ed. Svatopluk Stuchlík, s. 71)

Násilné chování jako výsledek abnormální osobnosti: psychiatrie a kriminalita v 60.
letech
➢ Obraz „kriminálního psychopata“ v čs. psychiatrickém vědění
První celostátní čs. výzkum recidivistů (1961)
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Zdroj: M. Dufek: Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře
vysokoškolská učebnice, Praha: Orbis, 1976, s. 226)

➢ Různé definice psychopatie:
▪ „porušení dynamické rovnováhy
osobnosti“ (Zd. Mysliveček)
▪ „abnormální rysy, které nejsou
podmíněny jiným stavem a které
trvají od mládí“ (I. Horvai)

Klasifikační schéma psychopatie (podle I.Horvai, Psychopatie, Praha: SZN, 1966)

➢ Psychopatie charakterizované dominancí poruch pudů a emoci
▪ depresivní, hypersenzitivní, astenická, cykloidní, hypertymní, výbušná, sexuální deviace

➢ Hysterická psychopatie
➢ Psychopatie s poruchami převládajícími ve volní sféře
▪ nestálá, nezdrženlivá, bažící po sebeuplatnění

➢ Schizoidní psychopatie
➢ Psychopatie psychastenická
▪ pedantni, anankastická

➢ Psychopatie s trvale dominujícím změřením
▪ fanatici, kverulanti, paranoidní

Násilné chování jako výsledek abnormální osobnosti: psychiatrie
a kriminalita v 60. letech
➢ Příklad 1. Pokud o dvojnásobnou vraždu
„Psychopat se schizoidními rysy“
➢ Příklad 2. Znásilnění a vražda
„Psychopat s asociálními rysy, citovou chladností a sklony k násilnému a
sadistickému jednání“

Závěr: Politické a společenské souvislosti proměny vnímání násilné kriminality
(a) nutnost vysvětlit nárůst delikvence mladé generace, která již vyrostla v
socialistické společnosti,
(b) zvětšování vlivu expertů na řízení státu a společnosti,
(c) proměna kriminální politiky státu: od boje proti „třídním nepřátelům“ k
postihování různých „antisociálních živlů“.
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