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Súhrn 

Údaje z oblasti neurovied v súdnej psychiatrii môžu podporiť vyhľadávanie psychopatologických rysov 

(napr. chýbajúca sebakontrola, agresivita), ktoré môžu byť zapojené do trestnej činnosti. Neurovedecké dô-

kazy sú ponúkané stále vo väčšej miere v súdnych prípadoch (napr. USA, Taliansko). Moderné technológie 

(napr. DNA analýza, zobrazovacie techniky mozgu) môžu pomôcť pri zložitých súdnych rozhodnutiach, ale 

taktiež prinášajú riziko nesprávneho výkladu a zneužitia. Použitie týchto informácií môže spochybniť myš-

lienky o rovnosti príležitostí, diskriminácii a osobnej zodpovednosti.  

Kľúčové slová: neurovedy, súdna psychiatria, genetika, zobrazovanie mozgu.  

 

Summary 

The neuroscience data in forensic psychiatry can support the detection of psychopathological traits (e.g. defi-

cit of self-control, aggressiveness) that may be involved in criminal action. Neuroscience evidence is increasin-

gly being offered in court cases (e.g. USA, Italy). Modern technologies (e.g. DNA analysis, brain imaging 

techniques) may assist in making difficult judgments, but they bring also risk of misinterpretation and mis-

use. The use of these information might call into question ideas of equality of opportunity, discrimination and 

personal responsibility.  

Key words: neuroscience, forensic psychiatry, genetics, brain imaging. 

 

Výskum mozgu rozširuje postupne naše poznanie ľud-

ského správania. Okrem nesporných kladov, prináša však aj 

množstvo existenčných otázok. Jednou z nich je miera 

osobnej zodpovednosti za svoje konanie, zvlášť konanie ve-

dúce k porušovaniu zákonov spoločnosti. Jedným z dôvo-

dov, prečo sa zaoberať podielom génov a biologických 

vlastností (napr. epigenetiky) na ľudskom správaní, je po-

chopiť, čo sa dá zmeniť a čo nie. Ďalším praktickým dôvo-

dom je skutočnosť, že náklady spoločnosti na jedinca 

s antisociálnym správaním sú 10-krát vyššie v porovnaní so 

zdravým jedincom (Buckholtz a Meyer-Lindenberg, 2008). 

Snaha o využitie vedeckých dôkazov so zameraním na 

pochopenie ľudského správania v súdnej praxi má svoju 

dlhú tradíciu. Okrem pozitívnej stránky - pomôcť pri rozho-

dovaní v zložitých prípadoch, vyvstáva otázka ich možného 

nesprávneho výkladu a zneužitia. Súčasná doba produkuje 

veľké množstvo nových vedeckých poznatkov, ktorých 

vstup do praxe postupne mení život spoločnosti.  
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Pod vplyvom vonkajších okolností často prijímame nové 

poznatky ako overené, definitívne platné a široko apli-

kovateľné. Zákonite takto vyvstáva otázka ich všeobecnej 

platnosti, rizika ich nechceného preceňovania alebo naopak 

podceňovania, či len „mechanického“ prenosu z prípadu na 

prípad. Zvlášť uvedené skutočnosti sú dôležité v prípade tak 

zložitého systému, ako je ľudský mozog. Príklady môžeme 

nájsť v minulosti, napríklad v rozhodnutí Najvyššieho súdu 

USA v prípade Buck v. Bell (274 U.S. 200, 1927) ohľadne 

nedobrovoľnej sterilizácie v štáte Virginia. Rozhodnutie vy-

chádzalo z vtedy rozšírenej predstavy o zvýšenom výskyte 

promiskuity a trestnej činnosti u osôb s diagnózou duševná 

zaostalosť. Navyše vychádzalo ešte z predstáv o prenose 

uvedeného ochorenia z rodičov na deti. Dané rozhodnutie 

kládlo dôraz na zodpovednosť spoločnosti brániť svojich 

členov (pohľad na zodpovednosť zo strany potencionálnych 

obetí) pred trestnými činmi uvedených osôb (Appelbaum, 

2014).  

Využitie poznatkov moderných neurovied pred súdom 

sa stáva postupne čoraz samozrejmejšie so všetkými svojimi 

kladmi (napr. snaha o podporenie súdnych rozhodnutí ob-

jektívnymi vedeckými poznatkami) a tiež aj zápormi (napr. 

riziko precenenia alebo zneužitia poznatkov neurovied). 

Takýmito príkladmi môžu byť rozhodnutia Najvyššieho 
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súdu USA v prípadoch Thompson v. Oklahoma, 487 US 

815 (1988) – poprava osôb vo veku 15 rokov mladších 

v dobe spáchania trestného činu by bola krutým a neob-

vyklým trestom podľa ôsmeho dodatku Ústavy, Atkins v. 

Virginia, 536 US 304 (2002) – bolo by neústavné popraviť 

osobu s mentálnou retardáciou na základe jej zníženej trest-

nej zodpovednosti a prípad Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 

1183 (2005) - poprava osôb vo veku menej ako 18 rokov 

v dobe spáchania trestného činu by bola neústavnou (Rot-

hstein, 2005). Niektorí autori poukazujú na istý rozpor me-

dzi týmto nálezom súdu opierajúcim sa o „istú“ nezrelosť 

mozgu počas dospievania a rozhodnutím Hodgson v. Min-

nesota (497 U.S. 417, 1990) ratifikujúcim právo adolescen-

tov podstúpiť potrat bez súhlasu rodičov (Casartelli a Chia-

mulera, 2013).  

Zvlášť posledný uvedený príklad je zaujímavý z po-

hľadu neurovied, lebo mnohí odborníci ho dokonca prirov-

návajú k historickému rozhodnutiu Brown v. Board of Edu-

cation of Topeka z roku 1954, ktorý ukončil rasovú segre-

gáciu vo verejných školách. Christopher Simmons v štáte 

Missouri bol roku 1994 odsúdený na trest smrti za vraždu, 

ktorú spáchal ako 17-ročný. Spolu s ďalšími spolupácha-

teľmi prepadli ženu, ktorej hlavu omotali širokou inštalatér-

skou páskou a jej končatiny elektrickým drôtom a potom ju 

následne zhodili zo železničného mosta. Keď sa tento prí-

pad dostal pred najvyšší súd USA, dve odborné spoločnosti 

American Medical Association (AMA) a American Psycho-

logical Association (APA) podali vysvetlenie vtedajších 

poznatkov o výskume mozgu - rozdiely medzi mozgom 

adolescenta a dospelej osoby ohľadne kontroly impulzívne-

ho správania, závislosti na okamžitej odmene a spracovanie 

emócii, teda ide o správanie majúce dôležitú úlohu z hľadi-

ska kriminálneho správania. Vychádzali zo štúdií, ktoré 

ukázali, že mozog nie je „zrelý“ do 20. až 25. roku života. 

S istým zjednodušením môžeme povedať, že adolescenti 

nemajú plne vyvinuté čelové laloky, ktoré sú zodpovedné za 

impulzívne správanie. Dnes sa verí, že týmto prípadom 

vstúpili moderné neurovedy do súdnej siene. Výsledný trest 

udelený v tomto prípade bolo doživotie bez nároku na pre-

pustenie (Buchen, 2012). Treba pripomenúť istú zvláštnosť 

anglosaského právneho systému a to tradične zvýšený dôraz 

na skutočnosť, či páchateľ trestného činu bol dostatočne 

spôsobilý pochopiť podstatu svojho správania alebo proti-

právnosť svojho správania (Appelbaum, 2014). Novšie 

práce potvrdzujú predpoklady istej „nezrelosti“ mozgu po-

čas dospievania – zvýšená senzitivita ventromediálneho 

prefrontálneho kortexu a ventrálneho striata k odmene, ne-

dobudovanie cingulárneho kortexu a laterálneho prefrontál-

neho kortexu v porovnaní s dospelými osobami, čo má za 

následok zníženú kognitívnu kontrolu (Casartelli a Chiamu-

lera, 2013). 

Pri hlbšom pohľade do histórie zisťujeme, že už aj 

v minulosti veľmi silne rezonoval predpoklad o domi-

nantnom vplyve génov na ľudské správanie, dokonca sa 

vytváral pochmúrny obraz istého „predurčenia“ konať 

v rozpore so zákonom u osôb pochádzajúcich z prostre-

dia/rodiny, kde sa vyskytovala zvýšená kriminalita, napr. 

Cesare Lombroso a Eugen Bleuer (Shorter, 2005). Táto 

tendencia sa objavila roku 1929 aj v prácach nemeckého 

psychiatra Johannesa Langeho, ktorá ovplyvnila niekoľko 

generácii. Autor na základe štúdia dvojičiek dospel k zá-

veru, že biologická podstata jedinca veľmi silne ovplyvňuje 

kriminálne správanie rizikových jedincov a existuje relatív-

ne malý priestor na zmenu tohto smerovania. Uvedenú sku-

točnosť potvrdil aj americký psychiater a jeden z pionierov 

psychiatrickej genetiky Aaron J. Rosanoff roku 1934, keď 

publikoval svoje pozorovania jednovaječných dvojčiat. 

Ďalšia z veľkých postáv psychiatrie, americký psychiater 

Samuel Guze vo svojej práci z roku 1976 vyslovil názor, že 

minimálne časť sociopatie môže byť pripísaná naruše-

ným/zmeneným funkciám mozgu. Roku 2001 David C. 

Rowe z Arizonskej univerzity položil otázku, či existuje 

nejaký gén/gény zodpovedné za kriminalitu (Shorter, 2005). 

Výskum rôznych komunít ukázal, že 10% rodín v danej 

komunite zodpovedá za vyše 50% kriminálnych činov v tej-

to komunite (Buckholtz a Meyer-Lindenberg, 2008).  

Vplyv genetickej zložky na kriminálne správanie sa sna-

žila osvetliť známa štúdia využívajúca Dánsky adopčný 

register analyzujúca 14 427 jedincov. Adopčné štúdie sú 

významným zdrojom informácií v genetickom výskume, 

lebo umožňujú oddeliť vplyv biologických rodičov (gene-

tiky) a okolia (život adoptovaného jedinca v novej rodine). 

Závislosť medzi trestnou činnosťou biologických rodičov 

a trestnou činnosťou adoptovaných jedincov bola zistená len 

v prípade majetkovej trestnej činnosti a nie násilnej trestnej 

činnosti. Samozrejme nie je možné úplne eliminovať vplyv 

okolia, nakoľko napríklad socioekonomický status adop-

tívnej rodiny býva podobný socioekonomickému statusu 

biologickej rodiny, lebo príslušné orgány sa snažia umies-

tniť deti do podobných rodín (Mednick et al., 1984). 

Predstavy o vzťahu medzi trestnou činnosťou a zdede-

nými intelektuálnymi schopnosťami (zdedenými genetic-

kými vlastnosťami) akceptovali súdy už v minulosti a upred-

nostnili v mnohých prípadoch dlhodobé (často časovo ne-

obmedzené) umiestnenie páchateľov v zariadeniach ústav-

nej psychiatrickej starostlivosti pred časovo ohraničeným 

pobytom vo väzenskom zariadení. Tak sa postupne zrodila 

tendencia nájsť gén zodpovedný za kriminalitu. Prvé gene-

tické testy sa objavili pre súdom koncom 60. rokov minulé-

ho storočia. Záujem sa sústredil na nositeľov karyotypu 

XYY, teda na nositeľov dvoch mužských chromozómov Y. 

Vychádzalo sa z empirických zistení, že muži častejšie pá-

chajú trestné činy, a preto sa záujem logicky zameral na už 

spomenutý mužský chromozóm Y (Appelbaum, 2014).  

Predstava o úlohe karyotypu XYY vznikla v 60. rokoch 

20. storočia v Škótsku pri výskume odsúdených vo väznici 

pre mimoriadne nebezpečných zločincov. Karyotyp XYY sa 

vyskytoval v sledovanej vzorke 20-krát častejšie, ako vo 

všeobecnej populácii, čo viedlo k názoru, že tu existuje istá 

predispozícia ku konaniu v rozpore sa zákonom (Jacobs  

et al., 1965). Výsledky boli však často diskutované, pretože 

išlo o malé vzorky sledovaných osôb. Opäť v Škótsku vý-

skum na väčšej vzorke 35 000 testovaných našiel 16 prípa-

dov karyotypu XYY, vo vzorke bolo 30 odsúdených (pomer 

o trochu väčší, ako vo všeobecnej populácii), išlo však len 

o priestupky, pričom polovicu z nich spáchala jedna a tá istá 

osoba. K chybe došlo tak, že pri každom právoplatnom 

odsúdení sa väzňovi odobrala vzorka krvi, platilo to aj pri 

opakovanom uväznení. Tak sa databáza vzoriek krvi po-

stupne obohacovala o vzorky niekoľkých jedincov (Jones, 

2008). Ďalšie štúdie priniesli rozporuplné výsledky, naprí-

klad štúdia zameraná na právoplatne odsúdených mužov 
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v štáte Pennsylvania potvrdila vzťah medzi trestnou činnos-

ťou a prítomnosťou karyotypu XYY (Telfer et al., 1968). 

Na druhej strane iná štúdia z Dánska na veľkej vzorke popu-

lácie 4 139 mužov uvedenú skutočnosť nepotvrdila, aj keď 

v skupine mužov s karyotypom XYY bolo kriminálne sprá-

vanie zistené u 41,7% jedincov v porovnaní s 9,3% v kon-

trolnej skupine (karyotyp XY), pri násilnej trestnej činnosti 

bol tento pomer 8,4% vs. 1,8%, v prvom z uvedených prí-

padov bol výsledok štatisticky významný a v druhom uve-

denom prípade výsledok nedosiahol štatistickú významnosť 

v dôsledku malej vzorky (Witkin et al., 1976). Nedávne 

štúdie na veľkých vzorkách však naznačujú, že mužský 

jedinci s karyotypom XYY sú viac agresívni a častejšie sa 

dopúšťajú trestnej činnosti ako kontrolná skupina (Ross et 

al., 2012; Raine, 2013). Tieto zistenia sú v rozpore so star-

šími poznatkami, ktoré naznačovali, že vplyv karyotypu 

XYY na trestnú činnosť je skôr daný duševnou zaostalosťou 

ako zvýšenou agresivitou (Witkin et al., 1976). Treba si ale 

uvedomiť, že vždy išlo o malé vzorky sledovaných osôb. 

Skutočnosťou zostáva tiež fakt, že karyotyp XYY nie je 

pravdepodobne dedičnou vlastnosťou, a preto nám neosvet-

ľuje problematiku dedičnosti kriminality. 

História výskumu karyotypu XYY vo vzťahu ku kri-

minálnej činnosti má ešte jeden zaujímavý aspekt a to vplyv 

médií na populáciu. Príkladom môže byť Richard Speck, 

ktorý roku 1966 zabil v ubytovni v Chicagu 8 zdravotných 

sestier. Richard Speck bol vyššej postavy, mal problémy 

s učením, hodnota IQ bola pod priemerom príslušnej veko-

vej populácie a mal ťažkú formu akné na tvári. Uvedené 

vlastnosti sa tiež často vyskytujú aj u nositeľov karyotypu 

XYY a v tom čase boli už publikované vedecké práce 

ohľadne karyotypu XYY vo vzťahu ku kriminálnemu sprá-

vania. V tlači sa tak objavili správy, že ide o nositeľa uve-

deného rizikové karyotypu XYY, aj keď následná analýza 

chromozómov nič podobné nepotvrdila (Raine, 2013).  

Pri výskume vzťahu genetickej výbavy ku trestnej čin-

nosti bolo najviac pozornosti venované génu kódujúcemu 

enzým monoaminoxidáza A (gén MAOA). Gén MAOA 

dlhodobo priťahuje pozornosť z hľadiska jeho úlohy ako 

rizikového faktoru možného antisociálneho správania vo 

vzťahu k interakcii s vonkajším prostredím (napr. týraniu 

v detstve). Enzým sa podieľa na metabolizme neurotransmi-

terov, ako sú sérotonín, dopamín a noradrenalín. Gén MA-

OA je na X chromozóme, preto mužská časť populácie by 

mala byť viac ovplyvnená zmenami na úrovni expresie uve-

deného génu, respektíve k zmenám na úrovni DNA ovplyv-

ňujúcim enzýmovú aktivitu kvalitatívne a kvantitatívne. 

V promótorovej oblasti tohto génu sa opakujú isté nukleoti-

dové sekvencie, ktoré ovplyvňujú expresiu génu a teda aj 

tvorbu aktívneho enzýmu. Počet opakovaní vyšší ako 3,5 

(alela MAOA-H) má za následok vyššiu expesiu génu 

a naopak pri počte opakovaní 3 a menej (alela génu MAOA-

L) sa pozoruje znížená expresia génu, čo sa prejavuje roz-

dielmi v enzýmovej aktivite monoaminoxidázy A. 

Nízka expresia génu MAOA vedie k zvýšenej kon-

centrácii sérotonínu počas ontogenetického vývoja v dôs-

ledku zníženej aktivity uvedeného enzýmu. Nadbytok séro-

tonínu má negatívny vplyv na prepojenie okruhu amyg-

dala-opaskový závit-ventromediálny prefrontálny kortex 

z hľadiska sociálneho hodnotenia a regulácie emócií. Osla-

benie tohto okruhu nadbytkom sérotonínu má za následok 

pokles elasticity a zároveň amplifikáciu vplyvu zážitkov 

z detstva a následnému agresívnemu správaniu v dospelosti 

(Buckholtz a Meyer-Lindenberg, 2008).  

V štúdii s unikátnym dizajnom sa dlhodobo sledovala 

skupina 499 osôb mužského pohlavia, ktorá bola opakovane 

hodnotená vo veku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21 a výsledne 

vo veku 26 rokov. Táto skupina bola analyzovaná na znám-

ky týrania a zanedbania vo veku 3-11 rokov. Hodnotili sa 

štyri domény ľudského správania - priebežne antisociálne 

správanie a poruchy správania, kriminalita potvrdená poli-

cajnými záznamami, predispozícia k násilnému správaniu 

bola overená psychologickými testami vo veku 26 rokov 

a antisociálne správanie vo veku 26 rokov bolo overované 

v kruhu ľudí dobre poznajúcich študované osoby (rodina 

a pracovisko). Z týchto štyroch zdrojov bol potom konštru-

ovaný model, ktorý ukázal, že vysoká aktivita enzýmu mo-

noaminoxidáza A je ochranným faktorom z hľadiska rizika 

vzniku antisociálneho správania u daného jedinca mužského 

pohlavia s preukázaným týraním a zanedbávaním v detstve. 

V prípade nízkej aktivity enzýmu monoaminoxidáza A je 

zvýšené riziko vzniku antisociálneho správania takéhoto 

jedinca mužského pohlavia. Tento efekt polymorfizmu génu 

MAOA sa prejavil iba v prípade týrania a zanedbávania 

v detstve, teda nešlo len o vplyv samotného génu (Caspi et 

al., 2002). Štatistika ukázala, že muži s rizikovou alelou 

MAOA-L a prítomným týraním a zanedbávaním v detstve 

predstavovali 12% sledovanej vzorky, ale podieľali sa 44% 

na počte odsúdených jedincov v sledovanej skupine. Taktiež 

u 85% mužských jedincov s rizikovou alelou MAOA-L 

a prítomným závažným týraním a zanedbávaním v detstve 

sa vyvinula niektorá forma antisociálneho správania (Caspi 

et al., 2002). Uvedená vzájomná interakcia polymorfizmu 

génu MAOA a traumatických zážitkov (zneužívanie a za-

nedbávanie) z detstva má pravdepodobne dlhotrvajúci cha-

rakter (celoživotne) z hľadiska rizika antisociálneho správa-

nia, ako ukázalo 30-ročné sledovanie rizikových jedincov 

mužského pohlavia (Fergusson et al., 2011).  

Uvedená skutočnosť bola potvrdená vo viacerých štú-

diách, vrátane metaanalýzy, aj keď treba dodať, že nie všet-

ky štúdie potvrdili uvedenú skutočnosť (Haberstick et al., 

2005; Kim-Cohen et al., 2006; Widom a Brzustowicz, 2006; 

Young et al., 2006). Jedným z možných vysvetlení je po-

znanie skutočnosti, že výchova rizikového jedinca s rizi-

kovou alelou génu MAOA-L v harmonickej rodine môže 

oslabiť vplyv tejto alely na smerovanie jedinca k anti-

sociálnemu správaniu (Buckholtz a Meyer-Lindenberg, 

2008). Ďalším možným vysvetlením je fakt, že efekt poly-

morfizmu MAOA závisí od závažnosti traumy v detstve, 

čím je táto trauma závažnejšia, tým efekt alél MAOA je 

menší a rozdiel medzi alelami MAOA-L a MAOA-H sa 

stiera (Weder et al., 2009). Ukazuje sa, že prítomnosť rizi-

kovej alely MAOA-L u mužov je tiež prediktívnym fakto-

rom agresívnej reakcie na simulovanú provokáciu zo strany 

okolia (McDermott et al., 2009).  

Zákonite vznikla otázka o vplyve génu MAOA u žien. 

Výsledky ukázali, že u osôb ženského pohlavia alela MA-

OA-H (4 opakovania špecifickej sekvencie v oblasti promó-

toru génu) v prítomnosti rizikových psychosociálnych fak-

torov (napr. sexuálne zneužívanie v detstve, prežitie detstva 

v spoločnom dome s viacerými rodinami v porovnaní s pre-

žitím detstva v rodinnom dome) zvyšuje riziko kriminálnej 
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činnosti, teda opačne ako u mužskej populácie. Bez prítom-

nosti uvedených psychosociálnych rizikových faktorov 

vplyv uvedenej alely MAOA-H génu nebol pozorovaný. 

Vysvetlenie uvedeného rozdielu medzi mužmi a ženami 

môže byť rôzne, napríklad vzájomná interakcia ženských 

hormónov a neurotransmiterov v prenatálnom alebo postna-

tálnom období, zvlášť v období dospievania. Iným možným 

vysvetlením je vplyv dvoch kópií génu MAOA na X chro-

mozóme u žien a ich rozdielna inaktivácia počas vývoja 

(Sjöberg et al., 2007). Napriek tomu, že veľká časť populá-

cie nosí uvedené rizikové alely génu MAOA, je zrejmé, že 

spúšťače z vonkajšieho okolia majú dôležitú úlohu, preto 

môžeme povedať, že situácia nie až taká zlá pre okolie uve-

dených jedincov (Hunter, 2010). Úloha génu MAOA v re-

gulácii ľudského správania je ešte skomplikovaná skutoč-

nosťou, že v oblasti promótoru daného génu MAOA existu-

je oblasť interagujúca s hormónom testosterónom. Takto aj 

testosterón sa môže podieľať negatívne na regulácii uvedené-

ho génu, čo má za následok zníženú tvorbu enzýmu monoa-

minoxidázy A s podobnými dôsledkami na ľudské správanie 

ako bolo už popísané u rizikových alél génu MAOA. Tento 

účinok testosterónu je aditívny k účinku už spomínaných 

genetických polymorfizmov, ako ukázala štúdia na vzorke 

mužov vo výkone trestu vo Fínsku (Sjöberg et al., 2008).  

Zaujímavou skutočnosťou je zistenie, že nielen trauma-

tizujúce zážitky počas detstva, ale aj fajčenie matky počas 

gravidity, má rovnaký účinok z hľadiska rizika antisociál-

neho správania potomstva. Platí to rovnako, ako bolo už uve-

dené pre alelu MAOA-L u mužov a alelu MAOA-H u žien. 

Zrejme rovnako, ako v prípade traumatických zážitkov z det-

stva, môže ísť o vplyv epigenetiky (Wakschlag et al., 2010).  

Gén MAOA vstúpil do histórie súdnej psychiatrie 

a neurovied vôbec aj z v iných súvislostiach. Príkladom je 

príbeh muža z Holandska, ktorý sa v literatúre označuje ako 

chovanec X, ktorý bol vo veku 23 rokov odsúdený za zná-

silnenie vlastnej sestry. V rámci výkonu trestu bol presunu-

tý do zariadenia psychiatrickej starostlivosti, kde bol hodno-

tený ako pokojný a dobre spolupracujúci. Napriek tomu 

začal mať postupom času konflikty s ďalšími chovancami 

ústavu. Celá vec vyvrcholila udalosťou, keď pri práci vonku 

bodol vidlami do hrude dozorcu, ktorý ho upozornil že by 

mal pracovať intenzívnejšie. Práca vznikla na popud jednej 

členky rodiny, ktorá chcela mať dieťa a tak sa zaujímala 

o budúcnosť svojich detí. V uvedenej rodine zistila, že prob-

lémy mužských jedincov sa vyskytujú opakovane, napríklad 

jeden príbuzný sa pokúsil prejsť svojho nadriadeného au-

tom, ďalší trpel exhibicionizmom, iný voyeurizmom, ju 

samotnú ohrozoval vlastný brat nožom, keď ju nútil, aby sa 

vyzliekla. Uvedené problémy v rámci rodiny trvali mini-

málne už 5 generácií. Problematické osoby pochádzali vždy 

z matkinej strany a vykazovali isté spoločné vlastnosti – 

priemerné IQ okolo 85, boli plachí a uzavretí, často bez 

priateľov, zdanlivé maličkosti ich vedeli vyviesť z miery 

a reagovali na ne ako na provokáciu. Najagresívnejší boli 

v období 1-3 dní, keď málo spali a sťažovali sa na nočné 

príznaky. Tieto obdobia sa opakovali. Len jeden z nich do-

končil školu a našiel si stále zamestnanie. V rodine sa veľmi 

často vyskytovala diagnóza duševná zaostalosť. Agresivita, 

problémové správanie a duševná zaostalosť sa objavovali 

len u mužov, aj to nie u všetkých, len u tých jedincov pochá-

dzajúcich z matkinej strany. Ostatní muži boli zdraví (Hamer 

a Copeland, 2003). 

Vzhľadom na poznanie, že uvedené skutočnosti sa obja-

vujú len u mužov z matkinej strany, pozornosť sa sústredila 

na X chromozóm. Muži získavajú jednu kópiu uvedeného X 

chromozómu od matky a potomkovia ženského pohlavia 

dve kópie od matky. Dá sa preto predpokladať, že prítom-

nosť „zlého“ génu u žien môže byť aspoň čiastočne kom-

penzovaná prítomnosťou „dobrého“ variantu daného génu. 

V sledovanej rodine sa zistila mutácia v kodóne v pozícii 

936 (zámena cytozínu za tymín) v géne MAOA, čo malo za 

následok vznik STOP kodónu namiesto nukleotidového 

tripletu kódujúceho glutamín. Takto sa tvoril skrátený ne-

funkčný enzým monoaminoxidáza A. Chovanec X a ďalší  

4 postihnutí členovia rodiny túto mutáciu mali, zatiaľ čo 12 

zdravých členov rodiny ju nemalo (Brunner et al., 1993). 

Výsledky vzbudili veľký ohlas, nakoľko sa zdalo takmer 

nemožné, aby agresívne správanie ľudského jedinca mohlo 

byť určené zámenou jedného nukleotidu. Na titulných 

stránkach sa objavila informácia o „zločineckom géne“. 

Príprava transgénnych myší s vyblokovaným génom MA-

OA potvrdila túto skutočnosť. Myši nesúce uvedenú gene-

tickú modifikáciu boli zvlášť agresívne k ostatným myšiam 

vo svojom okolí. Aj keď uvedené zistenia prispeli hlbšie 

k pochopenie agresívneho správania, treba dodať, že uvede-

ná mutácia nájdená u chovanca X je veľmi zriedkavá 

a neprispieva výrazne k pochopeniu úlohy génu MAOA pri 

vysvetľovaní ľudskej agresivity (Rose, 1995).  

Pochopiteľne objav úlohy MAOA génu pri vysvetľovaní 

ľudského správania mal odozvu aj v súdnej praxi. Známym 

je prípad muža s menom Stephen Anthony Mobley, ktorý 

vo veku 25 rokov, keď išiel večer navštíviť otca, cestou 

prepadol so zbraňou v ruke reštauráciu Domino pizza 

v Oakwood, štát Georgia v USA. Stalo sa to 17. februára 

1991. Keď mu manažér reštaurácie vydal peniaze, kázal sa 

mu otočiť sa chrbtom a Mobley ho chladnokrvne zozadu 

zastrelil. Mobley potom prepadol so zbraňou v ruke ešte 

niekoľko reštaurácii a čistiarní. V rodine sa vyskytli v 4 ge-

neráciách vraždy, ozbrojené prepadnutia, znásilnenia a iné 

antisociálne správanie, ale tiež aj úspešný obchodníci. Na 

základe podobnosti s rodinou z Holandska obhajca žiadal 

genetický test, súd ho zamietol a Mobley bol popravený 

smrtiacou injekciou 1. marca 2005. Dôvodom zamietnutia 

genetického testu bolo konštatovanie, že test v danej dobe 

nedosahoval štandard overenej vedeckej metódy (Levitt 

a Manson, 2007; Pieri a Levitt, 2008). 

Od vynesenia rozsudku nad Stephen Anthony Mob-

leyom advokáti žiadali vo vyše 200 prípadoch genetické 

vyšetrenie svojho klienta v súvislosti s násilnou/závažnou 

trestnou činnosťou. Súd však túto žiadosť vždy zamietol. 

Preto nasledujúci prípad sa pokladá za prelomový. Alžírčan 

Abdelmalek Bayout, žijúci v Taliansku od roku 1993, 

v marci 2007 v hádke zabil Kolumbijčana Waltera Felipe 

Novoa Pereza, ktorý žil taktiež v Taliansku. K činu sa pri-

znal, ako dôvod uviedol náboženské dôvody, pretože dotyč-

ný ho inzultoval cez make-up z antimónového prášku na 

očiach, ktorý nosil z náboženských dôvodov. Abdelmalek 

Bayout mal diagnostikované ochorenie schizofrénia, v čase 

vraždy bol psychotický, napriek odporúčania ošetrujúceho  
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psychiatra nebral lieky. Súd zobral uvedenú skutočnosť do 

úvahy a určil mu trest 9 rokov a 2 mesiace pobytu vo väzení 

napriek tomu, že očakávaný trest mal byť o 3 roky vyšší. 

Súd sa priklonil k 3 znaleckým posudkom z oblasti psy-

chiatrie a uznal vplyv ochorenia na správanie obžalovaného 

ako poľahčujúcu okolnosť. Obhajkyňa požiadala o genetic-

ký test – už spomínaný gén MAOA, gén kódujúci enzým 

katechol-O-metyltransferázu metabolizujúci katecholamíny, 

ako sú adrenalín a noradrenalín (COMT), gén kódujúci 

sérotonínový transportér podieľajúci sa na spätnom vychy-

távaní sérotonínu zo synaptickej štrbiny (SCL6A4) a gén 

kódujúci dopamínový receptor (DRD4). Test ukázal na 

prítomnosť rizikovej alely MAOA z hľadiska rizika agre-

sívneho správania. Odvolací súd v Terste požiadal o vypra-

covanie nového znaleckého posudku. Znalci v oblasti neu-

rovied na základe genetickej analýzy a použitia zobrazova-

cích techník potvrdili, že Abdelmalek Bayout sa mohol 

správať viac násilnícky v situáciách, ktoré ho provokovali. 

Na základe tejto skutočnosti odvolací súd znížil trest o 1 rok 

s odôvodnením, že prítomnosť rizikových génov mala za 

následok zvýšené agresívne správanie v stresujúcich pod-

mienkach (Feresin, 2009; Forzano et al., 2010). 

Uvedený prípad Stephena Anthony Mobleya bol tiež 

upravený do hypotetického príkladu, ktorý bol predložený 

181 sudcom v USA. Otázka bola, do akej miery by zohľad-

nili pri uložení výšky trestu biologické vysvetlenie skutoč-

nosti, že obžalovaný je psychopat na základe znaleckých 

posudkov. V priemere takéto poznanie biologickej podstaty 

by viedlo k zníženiu trestu o 1 rok (Aspinwall et al., 2012).  

 Samozrejme aj ďalšie gény majú úlohu v regulácii ľud-

ského správania, zvlášť vo vzťahu k agresivite (Nelson 

a Trainor, 2007). Najviac pozornosti sa určite venuje MA-

OA génu (Bernet et al., 2007). Pozornosť sa začína sústre-

ďovať na úlohu ďalšieho neurotransmiteru sérotonínu a to 

na úrovni jeho syntézy, metabolizmu a receptorov. Pôvodné 

práce ruského genetika Dmitrija Beljajeva z Ústavu cytoló-

gie a genetiky v Novosibirsku ukázali na základe experi-

mentov na zvieratách, že agresívne správanie má aspoň 

z časti genetický základ. Pokus začal roku 1955 so 130 

striebornými líškami dovezenými z Estónska. Prebiehal aj 

po smrti Beljajeva v 80. rokoch a skončil v dôsledku nedos-

tatku peňazí až na začiatku 90. rokov. Vždy vyberali na 

kríženie krotké líšky v každej generácii a po niekoľkých 

generáciách sa im podarilo vyšľachtiť naozaj líšku - domá-

ceho „mazlíčka“. Domáca líška má v mozgu vyššiu hladinu 

sérotonínu, ktorý u cicavcov tlmí agresívne správanie. Opa-

kovaním uvedeného postupu na iných zvieratách (napr. 

laboratórnych potkanoch) sa naopak zistilo, že krížením 

agresívnych zvierat v danej generácii vznikali čoraz agre-

sívnejší jedinci (Popova, 2006). 

Prístup k hodnoteniu zodpovednosti daného jedinca 

z pohľadu práva je proces veľmi komplexný. Treba do neho 

zahrnúť ďalšie vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť kriminálne 

správanie v dospelosti. Štatistické analýzy ukazujú, že me-

dzi takéto faktory zvyšujúce riziko kriminálnej činnosti 

u potomstva v dospelosti patria týranie matky jej partnerom 

počas gravidity, nedostatočná výživa matky počas gravidity, 

pôrodné komplikácie, intoxikácia matky počas gravidity 

olovom, odmietnutie dieťaťa matkou do jedného roku života 

(Glenn a Raine, 2014). Práce na veľkých súboroch v Dán-

sku potvrdili, že pôrodné komplikácie a odmietanie dieťaťa 

matkou do jeho jedného roku života (definované ako nech-

cená tehotnosť, pokus o umelé prerušenie tehotnosti, potre-

ba inštitucionalizovanej starostlivosti o dieťa minimálne 4 

mesiace počas jeho prvého roku života) sú významným rizi-

kovým faktorom z hľadiska násilnej trestnej činnosti u po-

tomstva v 18. a tiež aj 34. roku života (ďalej štúdia nepokra-

čovala). Zvlášť výrazne sa táto skutočnosť prejavila pri zá-

važnej násilnej trestnej činnosti. Uvedený vzťah sa nenašiel 

pre nenásilnú trestnú činnosť. Uvedené skutočnosti boli po-

tvrdené opakovane aj inými štúdiami v ďalších krajinách, 

napr. USA, Kanada, Švédsko a Fínsko (Raine et al., 1994; 

Raine et al., 1997). Pri poznaní uvedených skutočností záko-

nite môže vystať otázka „podielu“ rodičov na trestnej činnosti 

potomstva alebo ako zohľadniť uvedené skutočnosti zo strany 

rodičov pri hodnotení trestnej zodpovednosti ich potomstva. 

V tejto súvislosti nemožno opomenúť ďalší z rizikových 

faktorov antisociálneho správania a to úrazy alebo zranenia 

hlavy. Príkladom môže byť štúdia vojnových veteránov, 

ktorá ukázala na vzťah medzi poraneniami mozgu v oblasti 

prefrontálneho kortexu a následným antisociálnym sprá-

vaním (Grafman et al., 1996). Nemožno tu nespomenúť prí-

pad muža menom Phinaes Gage, ktorému pri zakladaní 

výbušniny tyč prerazila lebku a tak poškodila oblasť pre-

frontálneho kortexu. Toto sa udialo 13. septembra 1848 pri 

stavbe železnice v štáte Vermont v USA. Tento prípad je 

pevnou súčasťou histórie neurovied. K prekvapeniu svojho 

okolia Phinaes Gage tento úraz prežil, avšak z rešpekto-

vaného predáka na stavbe železnice sa stal osobou s psycho-

patickým správaním, ako zaznamenali súčasníci „nebol to 

už Gage“ (Raine, 2013).  

Zobrazovacie techniky - ako sú počítačová tomografia 

(CT), funkčná magnetická rezonancia (fMRI), pozitrónová 

emisná tomografia (PET) a v budúcnosti určite aj ďalšie 

technológie (magnetoencefalografia (MEG) a elektroen-

cefalografia (EEG)) - nájdu čoraz širšie uplatnenie v tejto 

oblasti. Tieto metódy sú atraktívne tým, že umožňujú sní-

manie aktivít mozgu, respektíve zmien v štruktúre mozgu. 

Treba ale povedať, že nejdú proti výsledkom genetickej 

analýzy, ale práve naopak ruka v ruke. Genetické polymor-

fizmy sa môžu pri niektorých génoch prejaviť zmenami 

v štruktúre a/alebo aktivite mozgu (Kempf a Meyer-Lin-

denberg, 2006; Scharinger et al., 2010). Napríklad už spo-

mínaný gén MAOA a jeho riziková alela MAOA-L z hľa-

diska antisociálneho správania u mužov má negatívny vplyv 

na prepojenie štruktúr mozgu amygdala-opaskový závit-

ventromediálny prefrontálny kortex, ale aj zmenu v aktivá-

cii vybraných štruktúr mozgu (napr. predný opaskový závit) 

v porovnaní s nositeľmi alely MAOA-H pri riešení kogni-

tívnych úloh (Buckholtz a Meyer-Lindenberg, 2008).  

Využitie zobrazovacích metód pred súdom bolo použité 

aj roku 1982 v prípade atentátnika menom John Hinckley, 

Jr., ktorý sa pokúsil zabiť prezidenta USA Ronalda Reagana. 

Obhajoba argumentovala snímkami hlavy z počítačového 

tomografu, ktoré ukazovali niektoré zmenšené objemy vy-

braných oblastí mozgu a mimoriadne zväčšené mozgové 

komory, čo by mohlo svedčiť o duševnej poruche. Expert 

žaloby však uvedené odchýlky poprel a obraz mozgu obža-

lovaného pokladal za normálny. Ťažko vyhodnotiť efekt 

použitých zobrazovacích techník na rozsudok, faktom však 

zostáva, že John Hinckley, Jr., bol uznaný nevinným z dô-

vodu nepríčetnosti a bola mu súdom nariadená ústavná psy-
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chiatrická starostlivosť s možnosťou návštevy rodičov 

(Hughes, 2010).  

Použitie zobrazovacích techník v súdnej praxi vyvolalo 

diskusiu v súvislosti s Brianom Duganom odsúdeným za tri 

zvlášť brutálne vraždy. Pôvodne bol Brian Dugan odsúdený 

za vraždu 27-ročnej zdravotnej sestry s menom Donna 

Schnorr, ktorú spáchal v júli 1984 a vraždu 7-ročnej ško-

láčky s menom Melissa Ackerman, ktorú spáchal v júni 

1985, na trest smrti. Potom, čo bol v štáte Illinois roku 2011 

zrušený trest smrti, bol mu zmenený trest na doživotie. Za 

tretiu vraždu boli odsúdené iné dve osoby, ktoré boli neskôr 

zbavené obžaloby. Preto v roku 2005 začal nový proces 

s Brianom Duganom ohľadom tretej vraždy 10-ročnej Jea-

nine Nicarico, ktorú spáchal ešte vo februári 1983. Obžalo-

ba sa pod vplyvom minulých pochybení dôkladne pripravila 

na uvedený proces.  

Brian Dugan sa narodil roku 1956 a už od svojich 18. 

rokov sa pokúšal unášať a znásilňovať dievčatá a mladé 

ženy. Podľa svedectva rodinných príslušníkov sa pri jeho 

pôrode vyskytli vážne komplikácie. Už v detstve sa u neho 

vyskytovali črty psychopatického správania (napr. spolu 

s bratom poliali mačku benzínom a zapálili ju), bol odsúde-

ný za niekoľko lúpeží, taktiež prepadnutí niekoľkých žien, 

vrátane vlastnej sestry ktorú ohrozoval nožom. Pri druhom 

procese roku 2005 obhajoba povolala expertov, medzi nimi 

aj prof. Kenta Kiehla v snahe nájsť poľahčujúce okolnosti. 

Prof. Kent Kiehl (University of New Mexico Albuquerque, 

expert Ministerstva spravodlivosti USA v oblasti forenzných 

neurovied) sa dlhodobo venuje výskumu mozgu u psy-

chopatov a zvlášť vo vzťahu k trestnej činnosti. Na základe 

zobrazenia mozgov vyše 1000 väzňov napríklad ukázal, že 

mozog psychopatov má narušené paralimbické štruktúry 

zodpovedné za pamäť a reguláciu emócií. Jeho obsiahle sve-

dectvo nebolo prijaté, jeden z argumentov bol, že predložené 

zobrazenia mozgu boli urobené po 26 rokoch od spáchania 

uvedených trestných činov a nie je známe, ako sa mozog 

obžalovaného mohol meniť v čase. Rozsudok v tomto prípa-

de znel opäť doživotie (Haederle, 2010; Hughes, 2010).  

Tento prípad bol významný aj tým, že v ňom odznelo 

množstvo faktických pripomienok k aplikácii výsledkov 

neurovied v právnom systéme, čo podnietilo širšiu spolu-

prácu medzi expertmi na právo, bioetiku, neurovedy, psy-

chiatriu a psychológiu v tejto oblasti. Jedným z dôsledkov bol 

aj vznik projektu the MacArthur Foundation’s Law and Neu-

roscience Project zastrešujúci túto spoluprácu. Existuje enor-

mný tlak na využitie zobrazovacích metód v súdnej praxi, 

čoho príkladom je aj vznik 2 spoločností ponúkajúcich svoje 

služby pri odhaľovaní podvodov (r. 2007) s využitím zobra-

zovacích techník Cephos v Tyngsboro, Massachusetts a Lie 

MRI v San Diegu, California v USA (Hughes, 2010).  

Ďalší z prípadov otvárajúcich diskusiu o využití neuro-

vied pred súdom je prípad afroameričana menom Donta 

Page, ktorý vo veku 22 rokov zavraždil nožom zvlášť bru-

tálne mladú belošku Peyton Tuthill (susedka) roku 1999 

v meste Denver, štát Colorado v USA. Je zaujímavé, že od 

svojho 18. roku života bol 19-krát navrhnutý na liečbu psy-

chológom, ale nikdy ju nedostal. Predpoklad bol trest smrti, 

ako to žiadala obžaloba. Obhajca požiadal o vyšetrenie 

mozgu s využitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET) 

rovnako, ako publikoval prof. Adrian Raine vo svojej štúdii 

o vrahoch (Raine et al., 1997a). Mozog obvineného Donta 

Pageho bol porovnaný s podobným zobrazením 56 zdra-

vých mužov rovnakého veku. Výsledky ukázali na zníženú 

aktiváciu mozgu v oblasti ventrolaterálneho a ventrome-

diálneho prefrontálneho kortexu. Prof. Adrian Raine (Uni-

versity of Pennsylvania a vedúca osobnosť vo výskume 

biológie násilia) presvedčil panel 3 sudcov (odvolacie ko-

nanie po uložení trestu smrti), že dotyčný má zmenenú kon-

trolu správania na základe zmenenej aktivity vybraných 

štruktúr mozgu a navyše tu pristupujú psychosociálne fakto-

ry, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť rizikové z hľa-

diska páchania trestnej činnosti. Donta Page sa narodil 16-

ročnej matke s pôrodnými komplikáciami (matka pochádza-

la z neúplnej rodiny so závažnými sociálnymi problémami), 

vychovávaný bol v rodine bez otca, utrpel závažný úraz 

hlavy ešte pred 2. rokom života, ďalej sa uvádzali dlhodobá 

intoxikácia olovom, zanedbávanie v detstve a dospievaní, 

nedostatočná výživa v detstve, sexuálne zneužívanie. Tieto 

skutočnosti mohli mať spolu za následok zníženú kontrolu 

správania, nekontrolované správanie, poruchy v rozhodova-

cích procesoch. Trest bol zmenený z pôvodného trestu smrti 

na doživotie (Raine, 2013; Glenn a Raine, 2014). 

Vzniká otázka, že ak jedinec dostane do vienka už od ra-

ného detstva nepriaznivé biologické a psychosociálne fakto-

ry, o ktorých vieme, že sú rizikové z hľadiska budúceho kri-

minálneho správania, či nesie plnú zodpovednosť za svoje 

činy. 

Druhá otázka je, že správanie jedinca je dané jeho moz-

gom (teda aspoň čiastočne), ak sme našli príčinnú súvislosť 

medzi zmenami v aktivite mozgu a kriminálnym správaním, 

je to dostatočné na zbavenie viny? Takto vyvstávajú mini-

málne dve kľúčové otázky, na ktoré moderné neurovedy 

musia dať odpoveď (Raine, 2013; Glenn a Raine, 2014). 

Opäť z Talianska je prípad použitia zobrazovacích tech-

ník v prípade obžalovanej 28-ročnej ženy menom Stefania 

Albertani. Uvedená žena roku 2009 zavraždila a spálila telo 

svojej sestry a neskôr sa pokúsila zavraždiť aj svoju matku. 

Stefania Albertani nebola dovtedy nikdy liečená na žiadne 

psychiatrické ochorenie. Experti obhajoby dokázali, že má 

rizikový variant génu MAOA z hľadiska agresívneho sprá-

vania. Pri porovnaní zobrazení mozgu s 10 zdravými žena-

mi zodpovedajúceho veku sa ukázali niektoré rozdiely - 

zmeny v šedej hmote v oblasti predného opaskového závitu 

(možnosť narušenia inhibičného správanie) a inzuly (vzťah 

k agresívnemu správaniu). Súd v meste Como v severnom 

Taliansku akceptoval výsledky genetickej analýzy a zobra-

zovacích techník a znížil trest z 30 rokov na 20 rokov väze-

nia, vrátane minimálne 3-ročného pobytu v psychiatrickej 

nemocnici (Turone, 2011).  

Otázku rizika možnej relativizácie hodnotenia trestnej 

činnosti ukazuje prípad muža označovaného v literatúre ako 

Mr. Michael Oft (z anglického orbitofrontal tumor). Je 

otázka viny v súčasnosti aj otázkou stavu rozvoja technoló-

gii? V minulosti, keď ešte neboli dostatočne rozvinuté zob-

razovacie techniky, by bol uvedený prípad hodnotený inak – 

prísnejšie. Alebo naopak, v budúcnosti vďaka ďalšiemu 

rozvoju technológií, by sa mnohé dnešné prípady hodnotili 

inak, napríklad miernejšie - lebo budeme lepšie poznať ich 

biologickú príčinu? Prípad je zaujímavý tým, že vznik pe-

dofilného správania bol reverzibilný a bola tu jasná kauzál-
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na príčina medzi nádorom mozgu a pedofilným správaním - 

masívny nádor v oblasti orbitofrontálneho kortexu deformu-

júci celú pravú prefrontálnu časť mozgu. 

Mr. Michael Oft bol muž stredného veku, ktorý pracoval 

ako učiteľ v škole v štáte Virginia (USA). Nemal diag-

nostikované žiadne psychiatrické ochorenie. Práca učiteľa 

ho bavila, mal rád deti v pozitívnom slova zmysle, ako po-

tvrdili neskôr kolegovia zo školy. Bol druhýkrát ženatý 

s manželkou Anne, zároveň vyženil aj dcéru Christinu vo 

veku 12 rokov. Keď mal 40 rokov, začal venovať všetok 

svoj čas detskej pornografii. Začal chodiť do postele svojej 

adoptovanej 12-ročnej dcéry Christine, kde sa s ňou fyzicky 

láskal, pričom využíval skutočnosť, že manželka je v práci 

neskoro do večera dva dni v týždni. Dcéra uvedené sku-

točnosti oznámila právnemu zástupcovi, ktorý následne 

kontaktoval matku. Michael Oft bol zatknutý na základe 

oznámenia manželky a bola u neho diagnostikovaná pedo-

fília, dostal na výber buď väzenie alebo ochrannú liečbu pre 

pedofilov. Vybral si ochrannú liečbu, ktorú nedokončil a bol 

umiestnený vo väznici. Tu si začal sťažovať na úporné bo-

lesti hlavy. Vyšetrenie v University of Virginia Hospital 

ukázalo nádor v oblasti pravého orbitofrontálneho kortexu. 

Po operácii sa sexuálne správanie vrátilo k normálu. Absol-

voval úspešne 7-mesačnú liečbu, ktorú predtým nedokončil 

a vrátil sa domov. Po niekoľkých mesiacoch sa sexuálne 

správanie vrátilo k pedofilnému správaniu a bolo sprevá-

dzané opäť úpornými bolesťami hlavy. Vyšetrenie ukázalo, 

že nádor sa znovu objavil, roku 2002 podstúpil opätovnú 

resekciu nádoru. Ďalších 6 rokov bolo správanie v normále, 

nie sú publikované výsledky po tomto období (Burns 

a Swerdlow, 2003; Raine, 2013). 

Pôvodné predpoklady, že by neurovedy pred súdom 

mohli pôsobiť skôr negatívne sa nepotvrdili. Vychádzalo sa 

z niekoľkých predpokladov, napríklad nejasné pôsobenie 

zobrazení mozgu ako „tvrdých“ vedeckých údajov na laickú 

porotu. Obrazy mozgu získané zobrazovacími technikami 

môžu pôsobiť na porotu ako „reálnejšia“ forma dôkazov 

v porovnaní s inými dôkazmi. Analýzy ukazujú, že použitie 

výsledkov neurovied pred súdom nepôsobí zmätočne, zavá-

dzajúce pre porotu ako už skôr naznačovali niektoré empi-

rické poznatky. Práve naopak, porota zobrazenia mozgu ako 

dôkazov hodnotí oveľa prísnejšie v porovnaní s inými dô-

kazmi mimo oblasť neurovied (Roskies et al., 2013). 

Odpovedať exaktne na otázku, do akej miery mozog má 

úlohu pri zodpovednosti za ľudské správanie, určite potrvá 

ešte dlhú dobu - ak vôbec nájdeme niekedy všeobecne plat-

nú uspokojivú odpoveď. Vstupujú tu aj ďalšie vzťahy mo-

zog a morálka, mozog a slobodná vôľa, ale to už je námet 

na inú úvahu. Na druhej strane, ak si uvedomíme, že trestná 

činnosť je nemorálna, tak nás iste neprekvapí skutočnosť, že 

štruktúry mozgu, o ktorých sa dnes domnievame, že majú 

úlohu pri trestnej činnosti, sa čiastočne prekrývajú so štruk-

túrami mozgu, o ktorých sa domnievame, že majú úlohu pri 

morálnom rozhodovaní (Raine a Yang, 2006). Stále musíme 

mať na pamäti skutočnosť, že mozog nezabíja ľudí, ale 

ľudia zabíjajú ľudí (prof. Stephen Morse, University of 

Pennsylvania).* 

__________________________ 

*Práca bola prednesená na konferencii Psychiatria a spoločnosť, ktorá sa 

konala pri príležitosti 90. výročia založenia PN v Pezinku.  
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