
Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

Abstrakt 

 Cílem této diplomová práce bylo popsat problematiku osobnosti pachatele 

v kriminologii. První část práce se věnuje vymezení základních pojmů, kriminologickým 

teoriím a osobnosti pachatele z pohledu obecných poznatků a poté z pohledu forenzní 

psychologie. Druhá část se zabývá problematikou hospodářských trestných činů, především 

vymezuje pojem hospodářské kriminality, popisuje českou právní úpravu hospodářských 

trestných činů, zabývá se příčinami, prevencí a specifickými znaky pachatelů hospodářské 

kriminality. V třetí části se pokouším aplikovat své nabyté znalosti na konkrétní případ 

pachatele hospodářské kriminality. 

Vzhledem k tomu, že osobnost pachatele má významnou roli při objasňování příčin 

vzniku kriminality, došlo v průběhu dějin ke vzniku mnoha kriminologických teorií, které se 

snažily objasnit, co způsobuje vznik kriminálního jednání. Tyto teorie se zaměřují na faktory 

biologické, psychologické, sociologické apod. Každý člověk má osobnost, která je u každého 

jedince originální. Některé prvky naší osobnosti neovlivníme, např. temperament, jiné se u 

nás vytváří a mění v průběhu našeho života, např. prvky určující náš charakter. Pro výzkum 

osobnosti pachatele má také zásadní roli motivace, která stojí za každým trestným činem. 

Hospodářská kriminalita prozatím nemá jednoznačnou definici, nicméně ji lze 

zjednodušeně vymezit jako protiprávní jednání, kterého se pachatelé dopouštějí ve snaze 

získat finanční prospěch, nebo jiné výhody na úkor státu, nebo jiných subjektů. Předmětem 

hospodářské kriminality jsou především hospodářské trestné činy vymezené v  hlavě VI. 

zvláštní části trestního zákoníku. Pachatelé hospodářské kriminality jsou často označováni 

jako pachatelé s bílými límečky. Vyznačují se především vysokým postavením, vzdělaností, 

schopností snadno navazovat kontakty a prosazovat svou vůli. Hospodářská kriminalita má 

největší podíl na škodách způsobených trestnými činy, a proto je potřebné se ji snažit co 

nejvíce předcházet a zamezovat. 

Poznatky o osobnosti pachatele, jeho motivace a dalších příčinách, které vedly ke 

spáchání trestného činu, jsou významné především z hlediska prevence, rozhodování o vině a 

trestu.  
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