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Úvod 

Odmítáme-li vidět spojitost mezi vícero trestnými činy spáchanými jednou osobou, může 

taková osoba pokračovat ve svém počínání bez skrupulí dál. Co se odehrává v lidské mysli, 

projevuje se nezřídka navenek v lidském jednání. Výčet vnějších projevů by mohl zabrat 

desítky stránek, a stejně bychom se nedobrali konce. Existuje však metoda, která by mohla 

z projevů učiněných navenek napomoci vyšetřovatelům vytipovat jejich konkrétního aktéra, o 

kterém nemáme žádné další bližší informace? Pokud ano, nakolik je spolehlivá? Je použitelná 

pro všechny druhy trestné činnosti nebo jenom pro některé? 

Psychologické profilování pachatele patří spíše k mladším vyšetřovacím procedurám, 

k jeho vývoji dochází teprve v posledních dekádách. Atraktivitu této metody zvyšuje řada filmů 

a seriálů s detektivní tematikou, smyslem zábavního průmyslu však není přesné kopírování 

postupů z reálného světa. Z toho důvodu je metoda psychologického profilování opředena 

řadou nepřesností a polopravd. Pro lepší pochopení reálného využití a postupů, a zároveň 

z důvodu průniku do oblasti forenzní psychologie, jsem si proto vybrala předmětné téma 

diplomové práce.  

Skutkově složité případy může být za užití standardních metod obtížné objasnit. 

V přípravné fázi trestního řízení lze v souladu s trestním řádem přibrat k posouzení konzultanta, 

který může policejním orgánům napomoci. Kdo disponuje potřebnými znalostmi a mohl by 

takovým odborníkem být, se snažím zjistit v kapitole první. V první části mé závěrečné práce 

se zabývám rovněž nezbytným definováním pojmu a historickým exkurzem do vývoje 

psychologického profilování, včetně jednotlivých nejvýraznějších induktivních a deduktivních 

přístupů. Metoda profilování je spojována zejména s násilnou trestnou činností, blíže se 

trestnými činy vhodnými k profilování, a rovněž těmi naprosto nevhodnými, se zabývám 

v závěrečné podkapitole kapitoly první.  

Po snaze zodpovědět úvodní otázky se dále věnuji jednotlivým fázím postupu vytváření 

takového profilu – jak byl čin spáchán, co pachatele motivovalo a kdo je pachatelem. Zaměřuji 

se přitom na sexuální vraždy, částečně pak také na znásilnění. Kapitola třetí je věnována 

poznatkům o pachatelích a jejich obětech. Jako příklad z praxe jsou zde uvedeny příběhy 

jedněch z mála českých (československých) sériových vrahů, kde při pátrání bylo využito právě 

profilování neznámého pachatele. Vzhledem k tomu, že v České republice nedisponujeme tak 

bohatými zkušenostmi s praktickým využitím psychologického profilování neznámého 

pachatele jako ve státech lidnatějších, vycházím ve své práci zejména z cizojazyčných zdrojů 
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angloamerické provenience a informace se snažím doplňovat o ty z tuzemské odborné 

literatury.  

V poslední kapitole kriticky hodnotím jak jednotlivé přístupy profilace, tak využití této 

metody jako celku. Doufám, že i přes složitost a komplexnost problematiky se mi podaří 

vytvořit ucelený pohled na metodu psychologického profilování pachatele, včetně jejich 

pozitiv, negativ a úskalí.
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1. Psychologické profilování neznámého pachatele 

1.1. Teoretický úvod - pojem psychologického profilování pachatele 

Psychologické profilování je jedním z vyšetřovacích postupů forenzní psychologie. Jedná se o 

disciplínu vycházející jednak z behaviorálních a jednak z forenzních věd.1 

 Forenzní psychologie2 je aplikovaná psychologická disciplína zabývající se chováním a 

prožíváním lidí v situacích regulovaných právem, zejména odvětvím práva trestního. Je pro ni 

charakteristická vazba i na další právní vědy, jako jsou kriminalistika, kriminologie a penologie. 

V systému právních disciplín ji řadíme společně se soudní psychiatrií a sexuologií do skupiny 

forenzních věd.3 

Psychologické profilování je v systému forenzní psychologie podřazeno pod 

kriminalistickou psychologii (vyšetřovací psychologie, investigative psychology, 

Kriminalpsychologie), která využívá psychologii při objasňování a vyšetřování kriminálních 

případů.4 

Jako předchůdce profilování bychom mohli označit italského lékaře, biologa a 

kriminologa Lombrosa, který ve své koncepci vyvozoval souvztažnost mezi zločineckým 

založením osobnosti a jeho tělesnými a duševními znaky. Zločinci jsou podle Lombrosa odlišní 

od většinové, zdravé společnosti a jsou od přírody zatíženi určitými odchylkami od ostatních, 

normálních jedinců. Přestože anatomicky založenou koncepci i sám její autor později 

revidoval5, zůstává myšlenka, že chování je určitým odrazem vnitřního prožívání člověka, 

základním kamenem psychologie.6 

Na jednotném vymezení pojmu „psychologické profilování“ mezi odborníky nepanuje 

shoda, byť jsou si jednotlivé definice po obsahové stránce velice podobné. Soudní znalkyně a 

policejní psycholožka Čírtková psychologické profilování definuje jako „systematické 

vyhodnocení všech dostupných informací o případu, které jsou použity k podrobné 

 

1TURVEY, Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 4th ed. Burlington, MA: 

Academic Press, c2012. ISBN 978-0123852434. s. XV 
2někdy také označována jako „soudní psychologie“, což je termín ne zcela přesný, poněvadž soudní psychologie 

je jen částí psychologie forenzní. výstižnějším ekvivalentem by bylo spíše označení „právní psychologie“ - 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9. s. 9 
3Tamtéž, s.9-11 
4Tamtéž, s. 20 
5Tamtéž, s. 29 
6EYSENCK, H. J. et. al. Personality structure and measurement. San Diego, Calif.: R. R. Knapp, [1969]. citováno 

podle KOCSIS, Richard N. Criminal profiling: principles and practice. Totowa, N.J.: Humana Press, 2006. ISBN 

1-58829-639-3. s. 3 
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psychologické rekonstrukci chování pachatele (jak se přiblížil k oběti, co dělal v průběhu a 

těsně po činu). Z rozboru chování se pak podle určitých interpretačních pravidel a s využitím 

určitých teorií a modelů vysuzuje pravděpodobný portrét (profil) pachatele.“7 

Podle psycholožky Polišenské je profilování analýzou vzorců chování, charakteristik 

místa činu a vztahujících se trestných činů, zejména sériových, a jeho hlavním úkolem je nikoli 

přesná identifikace pachatele, ale pomocná funkce při výběru možných podezřelých a při 

zaměření vyšetřovací strategie.8 

Gillernová a Boukalová definují pojem jako „označení postupu, při němž profilující 

odborník na základě analýzy důkazů shromážděných vyšetřováním konkrétního trestného činu 

vysuzuje základní psychické, sociální a demografické charakteristiky pachatele tohoto 

skutku.“9 

Urs Winzenried spatřuje v psychologickém profilování účinnou kriminalistickou 

vyšetřovací metodu, která ve spolupráci s kriminálně-policejní technikou značně redukuje 

možnost odložit vyšetřovací spisy jako neobjasněné.10 

Psychoterapeutka Vyhlídalová samotnou metodu psychologického profilování 

nezavrhuje, k zavedenému termínu se ale staví skepticky, když tvrdí, že označení 

psychologický profil evokuje pouze výtvory psychologů a psychiatrů, a pro označení výsledku 

spolupráce několika oborů je toliko nepřesný. Samotné profilování podle článku autorky sice 

probíhá na pozadí psychologické teorie, ale psychické vlastnosti pachatele jsou v profilu 

samotném zastoupeny spíše nepřímo.11 

Brent Turvey ve své publikaci uvádí i řadu dalších termínů, které bývají užívány jako 

synonyma pojmu psychologické profilování – behaviorální profilování, profilování scény 

deliktu/místa činu, profilování kriminální osobnosti, profilování pachatele, kriminální 

investigativní analýza nebo investigativní psychologie.12 Na nejednoznačnost v označování a 

 

7ČÍRTKOVÁ, Ludmila. cit. dílo. s. 391 
8POLIŠENSKÁ, Veronika A. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 2008, roč. 41, č. 4, ISSN 1210-

9150. s. 287-294 Volně dostupný na https://www.mvcr.cz/clanek/profilovani-pachatelu-trestnych-cinu.aspx 
9GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha: 

Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1293-3. s. 76 
10WINZENRIED, U.: Criminal Profiling, Kriminalistik. 1989, 7, s. 434 – citováno podle VALENTA, Zbyněk. 

Psychologické profilování u nás - ano či ne?. Československá kriminalistika – časopis pro kriminalistickou teorii 

a praxi. Praha: Naše Vojsko. 1992, 25(3), ISSN 0862-1969. s. 262 
11VYHLÍDALOVÁ, Pavla. K otázce psychologického profilování. Československá kriminalistika- Časopis pro 

kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše Vojsko, 1990, roč. 23, č. 1-2, ISSN 0862-1969. s. 72 
12TURVEY, Brent E. Cit. dílo, s.5 
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zaměňování pojmů s mírně odlišným obsahem, které způsobuje zmatek v tom, co profilováním 

je a co nikoli, upozorňuje i Kocsis.13 

Ať už se přikloníme k jakémukoli označení metody z výše nabízených, dalo by se 

shrnout, že určité osobnostní založení se projevuje podobnými vzorci chování.14 Tedy i 

z výsledků chování a produktů činnosti jedince je možno odvodit velice pravděpodobné vnitřní 

založení jejich původce.15 Profilovač přitom vychází ze stop jakožto výsledků individuálního 

chování, které po sobě pachatel na místě činu zanechal, a přisuzuje jim charakteristiky jeho 

vnitřního duševního založení.16 

1.2. Historie profilování trestných činů 

1.2.1. První pokusy o profilování pachatelů trestných činů na konci 19. století a v první 

polovině 20. století 

Rakouský soudce se specializací na trestní právo a „otec kriminalistiky“ Hans Gross, působící 

na počátku 20.století i na Karlově Univerzitě v Praze, bývá některými autory označován rovněž 

za „otce moderního psychologického profilování“. Své zkušenosti z praxe zúročil při psaní 

publikací Kriminální psychologie, Kriminální vyšetřování a první všeobecné příručky System 

der Kriminalistik, která pokrývá tematiku vyšetřování trestné činnosti, forenzní analýzy, 

rekonstrukce trestného činu, a právě psychologického profilování. Ve své tvorbě upozorňuje na 

nezbytnost důkladného zkoumání pachatelova chování.17 Užitečný podle Grosse může být 

v tomto směru zejména modus operandi.18 

 V roce 1888 se odehrála série vražd ve východní části Londýna, v chudinské čtvrti 

Whitechapel a jejím okolí. Neznámý pachatel začal být označován jako Jack Rozparovač (Jack 

the Ripper),  a to v návaznosti na podpis v anonymním dopise adresovaném novinářům, v nichž 

se pisatel k činům přiznával. Do té doby byl neznámý útočník označován také jako "The 

Whitechapel Murderer" nebo "Leather Apron“. U šesti případů vražd bylo možno vypozorovat 

 

13KOCSIS, Richard N. Cit. dílo. s. 3-4 
14HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha: 

Jaroslav Hofman, 2010. ISBN 978-80-904379-0-6. s. 12 
15ČÍRTKOVÁ, Ludmila. ČERVINKA, František. Psychologické profilování: mýtus a skutečnost. Kriminalistika: 

časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ředitelství služby kriminální policie, 1995, 1995(1). ISSN 1210-

9150. s.21. 
16ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2013. s. 393 
17TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s 26-28 
18latinská fráze označující způsob spáchání trestného činu, včetně jeho charakteristických znaků. Někdy bývá 

zaměňováno s „podpisem“ pachatele – modus operandi se může časem měnit, kdežto „podpis“ zůstává většinou 

stejný 
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velice podobný modus operandi. Pachatel v nočních až brzkých ranních hodinách uškrtil 

prostitutky ve věkovém rozmezí 23-45 let, jejich těla z místa činu nikam nepřesouval. Obětem 

bylo po uškrcení nejprve proříznuto hrdlo, a posléze došlo k zohavení mrtvoly v oblasti břicha, 

genitálií, obličeje a k vyjmutí vnitřních orgánů. První oběti byly usmrceny na ulici, poslední 

naopak uvnitř, naskytla-li se pachateli tato příležitost. U žádné z obětí nebylo zjištěno, že by 

došlo k pohlavnímu styku nebo jiné formě sexuální aktivity, u všech obětí byl však čitelný 

pikerismus19, který se stupňoval s tím, jak pachatel s každým dalším činem nabýval jistoty a 

zkušeností; overkill20, vrahova potřeba naprosté dominance nad obětí a vystavení zohavených 

obětí na veřejnosti v poloze na zádech s roztaženými dolními končetinami ve snaze šokovat 

toho, kdo mrtvolu objeví. Pachatel na místě činu (v anglickém jazyce označováno spíše jako 

scéna deliktu) nenechával žádné stopy, které by mohly vést k jeho dopadení.21 Nutno 

podotknout, že v době spáchání činů „Jacka Rozparovače“ samozřejmě neměli vyšetřovatelé 

k dispozici nástroje a metody, jaké známe dnes (zajištění stop DNA, otisky prstů apod.). Na 

objasňování případu se tehdy podílel i policejní patolog Thomas Bond, který vyvrátil 

domněnku, že pachatel měl znalosti z anatomie a mohlo se tak jednat o lékaře nebo řezníka. 

Podle Bonda způsob, kterým byly vedeny řezné rány, toto nenasvědčoval. Ze scény deliktu a 

modu operandi ovšem vyvodil, že homicidia byla nepochybně spáchána týmž pachatelem.22 

 Kocsis uvádí jako předchůdce moderních profilovačů amerického psychiatra Jamese 

Brusella, který byl pro své schopnosti vyhodnocování trestných činů přizván ke konzultaci 

případu George Meteskyho, označovaného rovněž „Mad Bomber“. Ten ve čtyřicátých a 

padesátých letech dvacátého století terorizoval New York sérií pumových atentátů. Doktor 

Brussel tehdy vytvořil detailní popis pachatele na základě fotografií pořízených na místech činů 

a dopisů, které pachatel zasílal příslušným úřadům: útočník bude působit jako upravený jedinec, 

nejspíše bude nosit modrý dvouřadý oblek a všechny knoflíky saka bude mít zapnuté. Když 

policie v nočních hodinách Meteskyho zatýkala, bylo mu umožněno se převléci. Do vazby byl 

policií odváděn v modrém dvouřadém obleku se zapnutými knoflíky na saku.23 Potud se Brussel 

 

19touha oběť bodat, řezat, je projevem sexuální méněcennosti a vyskytuje se u tzv. hedónistických vrahů, kterým 

tento způsob páchání činu přináší požitek 
20označení pro ničivé usmrcení oběti, měrou převyšující způsob nutný k usmrcení – např. mnohonásobné střelné 

rány z blízkosti, mnohočetné bodné rány, bývá považováno za projev pachatelovy nahromaděné frustrace a vzteku 

- TURVEY, cit. dílo. s. 298 
21KEPPEL, Robert D., WEIS, Joseph G., Katherine M. BROWN a Kristen WELCH. The Jack the Ripper murders: 

modus operandi and signature analysis of the 1888-1891 Whitechapel murders. Journal of Investigative 

Psychology and Offender Profiling: J. Investig. Psych. Offender Profil. [online]. 2005, 2(1), 1-21 [cit.2019-01-

17]. DOI:10.1002/jip.22. ISSN 1544-4759. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/jip.22 
22KOCSIS, Richard N. Cit. dílo. s. 4 
23Tamtéž, s. 5-6 
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nemýlil. Co však bývá často opomíjeno, jsou charakteristiky pachatele, které se rozcházely se 

skutečností. Na základě způsobu psaní písmena „W“, kterému je v psychoanalýze přisuzováno 

poprsí nebo varlata, a rozbodané spodní části sedadla v kině usoudil, že pachatel trpí Oidipovým 

komplexem.24 Později se ovšem ukázalo, že způsob poničení kinosedadla byl mnohem 

prozaičtější. Pachateli nevyšel pokus ponechat balík s výbušninou v provozovně rychlého 

občerstvení. Frustrován z tohoto neúspěchu si zakoupil lístek do kina a svou zlost ventiloval na 

sousedním sklopeném sedadle výše uvedeným způsobem. Dopadení Meteskyho nenapomohl 

možná ani tak doktor Brussel, ale spíše mravenčí práce zaměstnanců energetické společnosti 

(které byly zasílány výhružky), kteří podrobně prohledávali databázi bývalých zaměstnanců, 

s nimiž byl ukončen pracovní poměr. Mezi nimi našli i jméno onoho útočníka.25 

1.2.2. Škola FBI a analýza scény deliktu 

V šedesátých letech dvacátého století začal rozvíjet Howard Teten, t.č. kalifornský policejní 

důstojník, svůj přístup k profilování pachatele. Multidisciplinární porozumění forenzním 

vědám a znalosti z oboru psychiatrie se staly základním kamenem Tetenových vyšetřovacích 

metod a formovaly jeho přístup k profilování. Inspirován byl rovněž prací doktora Brussela, 

s nímž strávil hodiny diskutováním případů z praxe. V roce 1970, nyní už jako zvláštní agent 

Federálního úřadu pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, dále jen jako FBI), začal 

Teten vyučovat v rámci Národní Akademie FBI předmět aplikovaná kriminologie, přičemž 

profilovací techniky byly studentům předkládány jako vyšetřovací pomůcka ve spojení 

s dalšími vyšetřovacími nástroji. V témže roce vytvořil tým se svým kolegou z newyorské 

pobočky FBI, Patem Mullanym. Společně pak přednášeli na školách ve Spojených státech. 

Mullany se zaměřoval na podstatu abnormálního chování a Teten na to, jak může být takové 

chování pachatele určeno ze stop nalezených na místě činu. 

V roce 1972 dochází k přesídlení Národní Akademie FBI do Quantica ve Virginii a k 

vytvoření oddělení Behavioral Science Unit (BSI), jehož členy se stávají i výše zmiňovaní 

Teten a Mullany.26 Problémy s objasněním případů, kde doposud využívané vyšetřovací 

metody a důkazy neumožňují identifikovat osoby podezřelé ze spáchání trestných činů a je tedy 

třeba použít i jiné metody, otevřely cestu psychologickému profilování. Úkolem bylo 

poskytnout vyšetřujícím orgánům co nejpravděpodobnější osobnostní a demografický popis 

 

24termín používaný v psychoanalýze k označení náklonnosti syna k matce, s agresivním vztahem k otci 
25ČÍRTKOVÁ, Ludmila. ČERVINKA, František. Cit. dílo. s. 21-29 
26TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s 35 



8 

 

pravděpodobného pachatele a zaměřit pozornost na užší okruh potencionálních pachatelů. 

Technika se ukázala jako optimální,Ya\ zejména u případů sexuálně motivovaných trestných 

činů nebo vražd se stejným podtextem. 

Údaje sbírala FBI jednak ze zkušeností svých vlastních příslušníků získaných při 

vyšetřování vážných sexuálních útoků a vražd, ale také z rozsáhlých rozhovorů uskutečněných 

v letech 1976 až 1979 s 36 usvědčenými vrahy, přičemž společným charakteristickým znakem 

většiny vražd byl sexuální motiv.27 Zkoumaný vzorek zahrnoval nechvalně proslulá jména jako 

např. Charles Manson (hlava sekty Manson family, která má na svědomí řadu brutálních vražd, 

byť on sám oběti nikdy neusmrtil - nejznámějším případem je bezesporu vražda manželky 

filmového režiséra Romana Polanského, Sharon Tate), Richard Speck (brutálně znásilnil a 

ubodal nebo uškrtil osm studentek zdravotní školy na půdě internátu, tento incident později 

komentoval na záznamu z výkonu trestu odnětí svobody slovy „Pro ty holky to prostě byla 

špatná noc. Nic víc, nic míň.") či David „Son of Sam“ Berkowitz (terorizoval město New York 

střelbou mladých párů v autě nebo mladých dívek pohybujících se po ulici, zakládal požáry a 

svoji obhajobu zpočátku stavěl na tvrzení, že jen plnil rozkazy démona, který na něj promlouvá 

skrze psa souseda Sama – intenzivní medializaci si očividně užíval a stát New York na to 

zareagoval přijetím tzv. zákonů Samova syna, jejichž smyslem a účelem je znemožnit, aby 

zločinci finančně profitovali z publicity případů). Většina dotazů mířila na rodinný život 

pachatelů, období jejich dětství a dospívání. Zvláštní agenti FBI Douglas, Ressler a jejich 

kolegové mapovali motivy pachatelů, přípravu k jejich činům, detaily zločinu a likvidaci stop 

na místě činu, včetně těl obětí. Cílem bylo vytvořit centralizovanou databázi, kde bude možno 

propojit informace o motivech sériových vrahů se stopami nalezenými na místě činu.28 

Autorem asi nejznámější dichotomie pachatelů na organizované a dezorganizované 

odpovídající podobě scény deliktu je agent FBI Roy Hazelwood. Klasifikace byla založena 

právě na rozhovorech agentů FBI s usvědčenými sériovými vrahy na území USA. Tento typ 

deliktů je v poměru k jiným formám kriminality páchaným nejen na území Spojených států 

spíše ojedinělý. Navzdory zcela jistě oprávněné kritice může důkladné odvození pachatelova 

chování ze stop na místě činu napomoci odhalit jeho primární motivaci a zaměřit se na užší 

okruh delikventů.29 Hazelwood si povšiml výrazných rozdílů ve spáchání deliktů mezi duem 

 

27AINSWORTH, Peter B. Offender profiling and crime analysis. Portland, Or.: Willan, 2001. ISBN 1903240212. 

s. 99-100 
28SCOTT A., Bonn. The Birth of Modern Day Criminal Profiling [online]. 26.5.2015 [cit. 2019-01-16]. Dostupné 

z: https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201505/the-birth-modern-day-criminal-profiling 
29AINSWORTH, Peter B. Cit. dílo. s 100-103 
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pachatelů znásilnění Odomem a Lawsonem a sériovým vrahem Edmundem Kemperem. 

Charakteristické rysy těchto dvou odlišných skupin pak spolu s výše zmíněným agentem 

Douglasem popisuje v článku z roku 1980 s názvem „The Lust Murderer“.30 

Organizovaný pachatel se vyznačuje dle tvůrce typologie následujícími vlastnostmi: 

• vede spořádaný život, sexuálně zdatný, na první pohled nikterak odlišný od většinové 

společnosti a k usmrcování přistupuje po kritické události v jeho životě 

• v jeho činech se odráží plánování a vykazují určitý řád, během jejich páchání se dokáže 

ovládat, vražednou zbraň a další pomůcky si přináší na místo činu, a také je z něj odnáší 

• je pravděpodobnější, že se pokusil před činem navázat s obětí verbální kontakt 

• útočí spíše na jemu neznámé jedince, i stovky kilometrů od místa, kde běžně pobývá 

• průměrně až nadprůměrně inteligentní, sociálně zdatný, většinou vykonává 

kvalifikované povolání, nesplňuje však často očekávání do něj vložená 

(„underachiever“) 

• sleduje informace o průběhu vyšetřování, je lhostejný, zda bude tělo nakonec objeveno, 

pozdvižení veřejnosti v něm vzbuzuje spíše vzrušení 

Dezorganizovaný pachatel oproti tomu: 

• bývá samotářský, hůře začleněn do většinové společnosti, sexuálně nedostačivý, 

vykonává nekvalifikovaná povolání nebo je nezaměstnaný 

• násilí páchané na oběti je náhlé, překvapivé, bez předchozího rozmyslu, scéna deliktu 

pak ledabylá 

• tělo oběti i vražedná zbraň zůstává na místě činu, pachatel se většinou nepokouší stopy 

nijak zakrýt 

• v dětství mohl být fyzicky nebo sexuálně zneužíván 

• vybírá si oběti z řad známých, přátel, rodiny, sousedů... z okolí místa, které zná, 

nejčastěji bydliště 

• pohybuje se v nižším pásmu inteligence, s každým dalším činem se však učí a je 

schopen se časem přeměnit v organizovaného pachatele 

 

30MICHAUD, Stephen G. The Evil That Men Do:FBI Profiler Roy Hazelwood's Journey into the Minds of Sexual 

Predators. St. Martin’s Press. 2000. ISBN 0-312-97060-9 
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Validita tohoto členění bylo mnohokrát zpochybňována, není totiž vědecky podloženo, je příliš 

široké, zaměřuje se pouze na pachatele vražd a znásilnění, a v neposlední řadě je velmi 

subjektivní. Co jeden profilovač může pokládat za znak organizovanosti, bude zase jiný, 

kladoucí důraz na odlišné aspekty pachatelových projevů, interpretovat za projev 

dezorganizovaného jedince. Takový přístup závisí ve vysoké míře na intuici profilujícího 

experta.31 Většina pachatelů by se dala označit spíše jako typ smíšený, který vykazuje znaky 

z obou skupin. 

Jako součást jednotky BSU je v roce 1985 vytvořeno NCAVC (National Center for the 

Analysis of Violent Crime), jehož primárním úkolem je poskytovat behaviorální vyšetřovací 

podporu nejen samotnému FBI, národním bezpečnostním agenturám, ale také federálním, 

státním, místním a mezinárodním orgánům vymáhajícím právo a podílejícím se na vyšetřování 

neobvyklých nebo opakujících se násilných zločinů, hrozeb, terorismu, počítačových zločinů 

nebo veřejné korupce. Analytické oddělení se skládá z pěti jednotek, součástí jedné z nich je 

rovněž správa databáze ViCAP (The Violent Criminal Apprehension Program), která obsahuje 

mj. výše zmíněná data, získaná agenty Douglasem a Resslerem.32 Douglas et al. přirovnávali 

postup profilovače k práci lékaře, stanovujícího diagnózu a způsob léčby.33 

1.2.3. Investigativní psychologie a geografické profilování  

Byť jsou Spojené státy americké považovány za průkopníka v oblasti psychologického 

profilování, nelze se zaměřit pouze na tento region. Počátky moderního profilování ve Velké 

Británii jsou spjaty se jménem Davida Cantera, profesora psychologie na univerzitě v Surrey, 

pozdějšího vedoucího Centra pro investigativní psychologii na univerzitě v Liverpoolu. 

V roce 1986 pomáhal David Canter policistům dopadnout pachatele série znásilnění a 

vražd v okolí Londýna, Johna Duffyho, známého pod přezdívkou „Railway rapist“. Canter 

zastával názor, že pachatelé nežijí ve vakuu a jejich trestněprávně relevantní chování je odrazem 

 

31označení „profilující expert“ považuje SNOOK, et. al za značně zavádějící, neboť expertem běžně rozumíme 

osobu, která má v určitém odvětví teoretické znalosti a praktické zkušenosti, viz 4.kapitola: kritika profilování - 

SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul GENDREAU. The Criminal 

Profiling Illusion. Criminal Justice and Behavior [online]. 2008, 35(10), 1257-1276 [cit. 2020-02-08]. DOI: 

10.1177/0093854808321528. ISSN 0093-8548. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854808321528 
32 FBI. Investigative & Operations Support: National Center for the Analysis of Violent Crime (NCAVC) [online]. 

[cit. 2019-01-16]. Volně dostupné z: https://www.fbi.gov/services/cirg 
33DOUGLAS, John E., Robert K. RESSLER, Ann W. BURGESS a Carol R. HARTMAN. Criminal profiling from 

crime scene analysis. Behavioral Sciences & the Law [online]. 1986, 4(4), 401-421 [cit. 2020-02-08]. DOI: 

10.1002/bsl.2370040405. ISSN 07353936. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/bsl.2370040405. s. 405 
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jejich běžného chování.34 V knize Criminal Shadows – Inside The Mind of The Serial Killer 

kritizuje metody FBI, jež jsou založeny jen na zkušenostech agentů z praxe a teoriích, které se 

vyšetřovatelům zdály užitečné, a vytýká mu absenci uceleného, aplikovatelného postupu pro 

vyšetřovatele.35 Svou práci se rozhodl pojmout více vědecky a je založena spíše na statistických 

metodách než intuici, byť se stále jedná o metodu induktivní. S kolegy sbírali data o 

jednotlivých případech, která vkládali do počítačového programu a snažili se nalézt 

charakteristické rysy chování pachatele za užití metody multidimenzionálního škálování.36 

Svědecké výpovědi přeživších znásilněných ohledně fyzického vzhledu pachatele se lišily, 

popisy jeho chování a jednání s obětí před realizací skutku ovšem vykazovaly shodu. Druhým 

významným aspektem je touha pachatele mít nad obětí moc. Canter uvádí, že pachatelé 

násilných trestných činů chtějí oběť navíc ponížit, urazit, zastrašit a klade si otázku, zda se tento 

rys projevuje i v jejich běžném životě.37  

Investigativní psychologie je založena na pětifaktorovém modelu, který se zaměřuje na 

minulost i současnost pachatele a zahrnuje následující: 

• interpersonální koherenci, tedy jak komunikuje pachatel s okolím. Canter očekává, že 

způsob komunikace pachatele s obětí bude vykazovat podobný styl jako v případě, kdy 

trestnou činnost nepáchá. 

• význam času a místa – pachatel bude volit prostředí v němž se vyzná a cítí komfortně, 

ať už se jedná o okolí pracoviště nebo bydliště (tzv. základny). Dalším stěžejním 

aspektem je nízká pravděpodobnost, že by útočníka mohl v okolí místa činu někdo 

poznat. Canterův tým rovněž vytvořil mapu, do níž zaznamenával místa jednotlivých 

útoků v jednotlivých letech a zjišťoval, zda zde dochází ke změnám, které by mohly být 

pro vyšetřování relevantní.38 Pro mnohé trestné činy páchané v sérii platí, že nejprve 

pachatel začíná blíže základny a s dalšími delikty roste vzdálenost. Po několika 

zločinech se opět přibližuje k původní základně. Podle kruhové hypotézy je tedy potřeba 

spojit dvě nejvzdálenější místa spáchání trestné činnosti, která by měla ležet po obvodu 

 

34Canterem označováno jako „criminal shadow“ 
35CANTER, David V. Criminal shadows: inside the mind of the serial killer. London: HarperCollins, 1995. ISBN 

978-0006383949. s. 63-90 
36PETHERICK, Wayne. Serial crime: theoretical and practical issues in behavioral profiling. 2nd ed. Boston: 

Elsevier Academic Press, c2009. ISBN 978-0123749987. s. 9-10 
37CANTER, David V. Cit. dílo. s. 36 
38PETHERICK, Wayne. Cit. dílo. s. 80-82 
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kruhu a místo základy se má nacházet uprostřed tohoto kruhu.39 Tato metoda, 

označovaná jako geografické profilování, je poměrně propracovaným pomocným 

nástrojem a k dispozici je i užitečný software pro zaznamenávání a vyhodnocování 

získaných dat.40 Ani tento způsob však nevede pokaždé k odhalení identity pachatele, 

úspěšnost se odvíjí i od kvality a množství vstupních dat vložených. 

• kriminální charakteristika činu, nikoli nepodobná dichotomii 

organizovaný/neorganizovaný pachatel americké FBI. Jedná se tedy o induktivní 

metodu, kdy analytici přiřazují specifika spáchaného trestného činu předem vytvořené 

typologii pachatele.  

• kriminální kariéra neboli předpoklad, že delikvent se bude chovat obdobným 

způsobem, dopustí-li se opakovaně spáchání trestného činu. Počítá se také s tím, že 

pachatelův styl se s přibývajícími zkušenostmi vyvíjí, získává nové dovednosti. Modus 

operandi se v důsledku těchto znalostí také může postupem času měnit. 

• povědomí o vyšetřovacích způsobech, zejména pokud pachatel již dříve přišel do 

kontaktu s represivními složkami, může mít za následek větší opatrnost při zahlazování 

stop nebo předcházení jejich vytváření použitím ochranných pomůcek.41 

Zjednodušeně řečeno, zatímco model FBI je založen spíše na kvalitě úsudku zkušených 

profilovačů, intuici, zaměřuje se na motivaci pachatele; tak metoda investigativní psychologie 

spočívá ve využití analytických databází, obsahujících charakteristiky pachatelů a jejich 

chování, a aplikaci statistických metod. 

1.2.4. Behaviorální analýza 

Kompromisem mezi výše uvedenými dominantními metodami je behaviorální analýza (nebo 

také behaviorální důkazní analýza), vytvořena Brentem E. Turveyem, který kombinuje při 

vytváření portrétu neznámého pachatele údaje o charakteristice místa činu, fyzické důkazy a 

viktimologii. V některých aspektech se podobá modelu FBI, ale pokouší se vyvarovat 

induktivnímu přístupu, tedy zobecňování, kdy se z jednotlivých poznatků vytvářejí 

předpoklady; a více se zaměřuje na specifika daného případu.  

 

39ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 397 
40Rigel Analyst nebo Gemini od kanadské společnosti ECRI, kterou spoluzakládal doktor Kim Rossmo s bohatými 

zkušenostmi s geografickým profilováním-About ECRI. ECRI [online]. 2020. Vancouver: Environmental 

Criminology Research. [cit. 2020-01-29]. Volně ostupné z: http://ecricanada.com/about-ecri/ 
41PETHERICK, Wayne. Cit. dílo. s. 80-82 
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Závěry behaviorální analýzy jsou založeny na deduktivním logickém myšlení.42 

Podstatou je prověřování chování pachatele z konkrétních důkazů, vztahujících se k danému 

případu, a následné odvozování vlastností pachatele. Je-li pravdivá premisa, je pravdivý i 

vytvořený závěr. Vytvořené hypotézy jsou podrobeny testování a pokud neobstojí na základě 

dostupných důkazů, jsou odmítnuty. Zatímco induktivní metody pracují s určitou statistickou 

pravděpodobností, závěry u deduktivního přístupu jsou při pravdivých premisách jisté.43 

Informací o pachateli získaných deduktivním způsobem bude sice méně, ale měly by být 

výstižnější. Turvey44 mezi ně řadí kriminální zkušenost pachatele, nakolik znal pachatel svou 

oběť, úroveň znalosti místa činu pachatelem a znalost metod a nástrojů použitých při spáchání 

trestného činu. Okruh pachatelů se tím sice nezmenší natolik jako při aplikaci induktivních 

metod, ale je možné zabránit vyloučení případných pachatelů z okruhu podezřelých, kteří se 

skutku dopustit mohli, a to jen proto, že nevyhovují pravděpodobnému úsudku.  

Kocsis45 této metodě vytýká, že pouze kombinuje dostupné poznatky z kriminologie o 

různých formách násilné trestné činnosti, forenzních věd, filosofických konceptů souvisejících 

se způsoby uvažování, zejména právě rozlišením na deduktivní a induktivní. Jako sporný bod 

vnímá, že behaviorální analýza už podle názvu předpokládá možnost existence analytické 

metody, přičemž trestné činy mohou být vykládány pro účely profilování přijetím deduktivních 

procesů uvažování, na rozdíl od induktivních. Vzhledem k dostupným poznatkům, kterak 

lidská mysl funguje a zpracovává informace, považuje tuto myšlenkovou operaci skrývající se 

za behaviorální analýzou za značně limitovanou. 

Behaviorální analýza nepředpokládá, že kriminální chování musí být za každou cenu 

odrazem těch nejvýrazněji se projevujících vlastností pachatele, spíše se snaží specifikovat 

charakteristiku jedince při spáchání konkrétního trestného činu. Proto ani nemůže, jak i její 

nejvýraznější zastánce Turvey uvádí, poskytnout jednoznačnou odpověď na to, jaká daná osoba 

je, mohla by být, nebo jakou by chtěla být.46  

 

42TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 139 
43PETHERICK, Wayne. Cit. dílo. s. 29-33 
44TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 445 
45KOCSIS, Richard N. Cit. dílo. s. XIV 
46TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 405 
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1.3. Předpoklady profilujícího experta  

Do povědomí širší veřejnosti se psychologické profilování pachatele dostalo po uvedení 

amerického thrilleru Mlčení jehňátek do kin. Snímek, v němž studentka Akademie FBI pátrá 

po sériovém vrahovi za spolupráce uvězněného kanibala, několikanásobného vraha Hannibala 

Lectera v podání Anthonyho Hopkinse, byl ověnčen pěti soškami Americké filmové akademie 

a nastartoval nejen hereckou kariéru představitelky mladé vyšetřovatelky, ale i boom 

detektivních filmů, seriálů a knih s podobnou tematikou. Profilovači jsou často vyobrazeni jako 

osoby, které se přímo účastní ohledání místa činu a výpovědí svědků, v praxi však bývají 

do vyšetřování zapojeni až v době, kdy jsou již důkazy shromážděny a pachatele se stále nedaří 

odhalit. Umělecké ztvárnění vyšetřování kriminálních deliktů a mediální vyobrazení 

profilovačů jako jakýchsi jasnovidců prokázalo však profilování spíše medvědí službu.  

Ve chvíli, kdy profilovač neumí nebo nemůže vysvětlit metodu, kterou užil 

k vyšetřování a pomohla mu dojít k určitému závěru, pak mohou být takto vyvozené úsudky 

ztěží považovány za profesionální, spolehlivé a akceptovatelné. Postupy odborníka musí být 

objektivní a vycházet z principů vědeckého přístupu. Používání heuristické metody bez jasných 

a konzistentních termínů, definic a standardů signalizuje nedostatek odbornosti a chybějícího 

vzdělání i průpravy.47 

Možno zajisté souhlasit s názorem, že každý schopný vyšetřovatel nebo kriminalista si 

již v procesu vyšetřování utváří představy o typu člověka, který se mohl činu dopustit, a to i 

bez pomoci psychologa. V některých složitějších případech ale kriminalistické vzdělání a běžné 

poznatky a zkušenosti z praxe nepostačí, a právě psychologicky erudovaný odborník může 

vzhledem ke svému záběru v různých psychologických disciplínách nabídnout hodnotné 

podněty a neotřelé pohledy na věc. Prohlubování takových znalostí lze řešit doplňkovou výukou 

kriminalistů a vyšetřovatelů, není nezbytně nutné absolvovat univerzitní vzdělání v oboru 

psychologie.48 

K otázce potřebného formálního vzdělání profilovače Turvey uvádí, že expert by měl 

absolvovat vzdělání v oboru behaviorálních věd a pokud takovou průpravu postrádá, staví se 

k výstupům práce takového jedince skepticky, doslova říká, že „if you do not have a formal 

behavioral science education, you really have no business performing behavioral evidence 

examinations of any kind“. Turvey vyjmenovává řadu znalostí, schopností a dovedností, jež by 

 

47 Tamtéž, s. XV-XVI 
48 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. ČERVINKA, František. Cit. dílo. s. 29 
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si měl profilující odborník osvojit – znalost systému trestního soudnictví, různých 

vyšetřovacích metod, vědeckých metod, logického uvažování, forenzních věd a metod 

zajišťování fyzických důkazních prostředků, znalosti psychologie, sociologie, duševních 

poruch, účinků drog a alkoholu ve vztahu k obětem, trestným činům a jejich pachatelům, 

znalosti z oblasti sexuologie, anatomie a fyziologie člověka, dovednost a schopnost provádět 

kompetentní výzkum, vypracovat odborný text, své argumenty logicky odůvodňovat, podávat 

efektivní svědectví v řízení před soudem, při shromažďování důkazů zachovat chladnou hlavu 

a profesionalitu (zejména jde-li o násilnou trestnou činnost, sexuální, mnohdy i bizarní 

znetvoření těla zemřelého), zachovávat objektivitu, mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při 

vyšetřování a postupovat eticky. V neposlední řadě jsou to pak zkušenosti profilujícího experta 

podložené právě formálním vzděláním a znalostmi. Samotné zkušenosti bez výše uvedeného 

ovšem podle Turveyho nepostačují. Získané zkušenosti by měly ospravedlňovat vědou 

podložená fakta.49 Základní požadavky na profilovače podle něj splňují nejlépe forenzní 

psychologové a psychiatři, protože mají hlubší vědomosti o duševních procesech jedince, 

fyziologii, způsobu myšlení, lidském chování a psychopatologii a tyto znalosti poskytují 

kvalitní základ pro další erudici v oblasti forenzních věd a vyšetřovacích postupů. I oni by se 

však měli při modelování profilu vyvarovat závěrům, které půjdou nad rámec získaných 

důkazů.50 

Erudovaný odborník by se měl vyvarovat institucionální předpojatosti, nedostatku 

kritického myšlení a neochotě zpochybňovat platnost důkazů. Takový přístup totiž může vést 

k vytvoření nesprávného psychologického profilu pachatele.51 Expert musí v nejvyšší možné 

míře eliminovat předsudky, které mohou ovlivnit jeho úsudek. Fotografie zohavené mrtvoly a 

následná úvaha, že něco takového mohl spáchat jenom „vyšinutý“ jedinec rozhodně nijak 

nepomůže vyšetřování a profilovači znesnadní zpracování odpovídajícího portrétu pachatele. 

Stejně tak může být profilující odborník nevědomě negativně ovlivňován minulými řešenými 

případy či předchozími zkušenostmi ze svého osobního života a promítat je do vytvářeného 

portrétu, aniž by charakteristika dotyčného neznámého byla podložena teoretickými 

koncepcemi nebo důkazy. Kvalita výsledného profilu může být v neposlední řadě ovlivněna i 

projekcí vlastních myšlenek, emocí a motivací do hodnocení oběti nebo místa činu. Škodlivé 

 

49TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s XVII-XVIII 
50Tamtéž. s 113-114 
51THOMPSON, N. Thinking like a physicist: physics problems for undergraduates: a collection of problems and 

solutions. Philadelphia: A. Hilger, 1990. ISBN 0-85274-513-3. citováno podle TURVEY, Brent E. Criminal 

profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 2012. s. 114 
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dopady těchto nežádoucích jevů lze při sebeuvědomění si možnosti jejich působení 

minimalizovat, nelze se jim však zcela vyhnout.52 

Otázce vhodné osoby profilovače se věnoval i empirický výzkum psychologů 

Anthonyho J. Pinizzotta a Normana J. Finkela. Na vybraném vzorku zkušených profilovačů, 

detektivů, psychologů a studentů psychologie zjišťovali za pomocí spisů ve věci dvou 

uzavřených případů - vraždy a znásilnění - odpověď na následující otázky:  

• Jsou profesionální, zkušení profilovači při vytváření profilu a správné identifikaci 

pachatele z důkazů zjištěných na místě činu přesnější než ti nezkušení?  

• Nakolik je postup profesionálů odlišný od ostatních zkoumaných skupin? 

Badatelé zjistili, že písemné vypracování profilu pachatele v případě zkušených 

profilovačů vykazuje bohatší, detailnější popis útočníka než u profilovacích nováčků. V případě 

pachatele znásilnění vykazovaly profily zkušenějších odborníků výrazně vyšší míru správnosti, 

než tomu bylo u zbylých tří skupin, pokoušejících se o profilování. V případě vraždy ovšem 

rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými pozorovanými skupinami již nebyly natolik markantní. 

Pinizzotto s Finkelem upozorňovali, že nižší úspěšnost řešitelů v případě vraždy byla 

pravděpodobně dána tím, že typ násilného usmrcení a poloha těla oběti po činu nasměrovala 

řešitele k svobodnému jedinci stejné věkové kategorie, byť v reálu byl pachatelem ženatý muž, 

starší než oběť.53 

1.4. Trestné činy (ne)vhodné k profilování 

Od prvotních pokusů FBI o profilování, které bylo zavedeno jako pomocný nástroj ke 

zjišťování pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů a vražd, uplynulo několik dekád. 

Metoda se časem ukázala být užitečná i pro případy žhářství, pumových útoků, únosů, vydírání, 

nevyžádaných obscénních telefonických hovorů. Společným jmenovatelem těchto druhů 

deliktů v celém nápadu násilné a sexuálně motivované trestné činnosti je spíše ojedinělý 

výskyt.54 

 

52Tamtéž. s. 117-118 
53PINIZZOTTO, Anthony J. a FINKEL, Norman J. Criminal Personality Profiling: An outcome and process study. 

Law and Human Behavior. Springer, 1990, 14(3), s. 215-233. ISSN 0147-7307. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1393465 
54HOFMANOVÁ, Jiřina. Cit. dílo. s. 13-14 
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Jak již bylo předestřeno výše, metoda psychologického profilování nastupuje až ve 

chvíli, kdy klasické vyšetřovací postupy nepomáhají odhalit identitu pachatele. Juergen 

Reinwarth označuje jako další kritérium pro posouzení vhodnosti profilování situace, kdy 

modus operandi vykazuje určité zvláštnosti naznačující poruchu osobnosti delikventa nebo 

když motiv činu není patrný. S posledně zmiňovaným ovšem nesouhlasí JUDr. Valenta, 

poněvadž by toto bylo v ostrém protikladu s posledním bodem, kde Reinwarth přímo 

vyjmenovává delikty vhodné pro profilování: „sadistické zneužití oběti při sexuálních útocích, 

rozkouskování oběti, zranění oběti a rozřezávání, „nemotivované“ žhářství, vraždy z vilnosti, 

vraždy se znetvořením, rituální zločiny a zvláštní případy znásilnění.“55 Odborníci se většinou 

shodují, že profilování se hodí použít v situacích, které vykazují jisté zvláštnosti, jedinečnosti 

v charakteru provedení činu, které mohou napovídat existenci určitých duševních odchylek či 

poruch pachatele. 

Naopak nežádoucí je pokoušet se o vytvoření portrétu pachatele u trestných činů, při 

nichž byl dotyčný pod vlivem omamných a psychotropních látek, kdy dochází k jejich působení 

na centrální nervovou soustavu a ke změně psychických vlastností56 a v důsledku toho může 

rovněž dojít ke změně specifického způsobu provedení trestného činu. Stejně tak z druhé strany 

– vysoce viktimní oběti, mezi něž patří mj. drogově závislé osoby, podle Čírtkové značně 

snižují využitelnost profilování. Užití pro případy organizovaného zločinu, jehož účelem je 

zejména finanční či mocenské obohacení skupiny, by bylo rovněž nešťastné.57 Do skupiny 

můžeme zajisté zařadit i loupeže, zpronevěry, krádeže, vraždy na objednávku, jejichž cílem je 

- stejně jako u organizovaného zločinu - především profit v majetkové sféře pachatele.58 

David Crighton a Graham Towl ovšem upozorňují, že se v posledních letech začínají 

objevovat pokusy o psychologické profilování i u druhů trestné činnosti, která se dříve pro 

použití této metody jevila jako nevhodná. Příkladem budiž využití v málo objasněných 

případech krádeží vloupáním, kde nejsou psychopatologické projevy tak výrazné nebo 

absentují zcela.59 Profesor Musil upozorňoval již v publikaci z počátku osmdesátých let na 

 

55REINWARTH, Jürgen. Psychological Profiling: Eine neue „Wunderwaffe“ im Dienst der 

Verbrechensaufklärung?. Kriminalistik. 1986, č. 4, s. 174. Cit. podle VALENTA, Zbyněk. Psychologické 

profilování u nás – ano či ne? Československá kriminalistika - časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: 

Naše vojsko, 1992, 25(3). ISSN 0862-1969. s. 262 
56FENDRICH, Zdeněk. Farmakologie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty Univerzity Karlovy 

v Praze. ISBN 80-246-0473-6 
57ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 391 
58Tamtéž, s. 396 
59CRIGHTON, David A. a Graham J. TOWL. Forensic psychology. 2nd edition. Malden, MA: BPS/Wiley, 2015. 

ISBN 9781118757789. s. 36-37 
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promítnutí vnitřního založení osobnosti do způsobu provedení některých druhů krádeží 

vloupáním.60 Na Jihofloridské univerzitě v Tampě vytvořili nedávno model na obdobném 

základě. Podstatou je dělení pachatelů tohoto druhu trestné činnosti do čtyř základních skupin 

na základě statistických metod: 

• organizovaný: recidivista, věkové rozmezí 30-50 let, s poškozeným se setkává často 

v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, pro spáchání skutku je vybaven vhodnými 

nástroji 

• dezorganizovaný: často se jedná o mladší jedince páchající trestnou činnost ve spojitosti 

s abusem návykových látek, odcizení drobných předmětů, které se dají pohodlně a 

rychle zpeněžit (např. mobilní telefony), zanechávají za sebou stopy v podobě rozbitých 

skel a policejním orgánům operujícím v okolí bývají většinou dobře známi 

• interpersonální: poškozený a pachatel se znají, přičemž pachatel odcizuje mnohdy 

předmět osobní povahy (např. spodní prádlo) nebo i vůbec nic. Vloupáním se může 

snažit vyvolat v poškozeném strach nebo ukázat kontrolu, moc nad poškozeným. 

Nejčastěji se jedná o bývalého partnera nebo nápadníka poškozeného. 

• oportunistický: říká se, že příležitost dělá zloděje, zejména v tomto případě. Bude se 

jednat nejčastěji o mladistvé delikventy využívající příležitosti nezamčených nebo 

otevřených dveří domů, garáží, obchodů apod. Vhodné by se mi v těchto případech 

vzhledem k volnočasovým aktivitám mladších generací a nutkání sdělovat veřejně 

detaily ze svého soukromí jevilo i prohledání sociálních sítí atp. 

Tamější policejní orgány, které tuto metodologii uvedly do praxe, zaznamenaly podle 

monitoringu v následujících dvou letech o 30% vyšší úspěšnost ve srovnání s těmi, které 

postupovaly při objasňování kriminality tradičními postupy.61 I sami autoři studie však 

připouštějí, že výsledky vycházejí z poměrně malého vzorku případů na malém území a závěry 

tak nemusí být aplikovatelné i v jiném prostředí.62  

 

60MUSIL, Jan. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 

s. 173-174 
61MEKETA, Tina. New findings—Burglars have one of four personalities, and they're finally getting caught 

[online]. 2017 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: https://phys.org/news/2017-12-findingsburglars-personalities-

theyre-caught.html 
62FOX, Bryanna Hahn a FARRINGTON, David P.. Behavioral Consistency Among Serial Burglars. Crime & 

Delinquency [online]. 2016, 62(9), 1123-1158 [cit. 2020-02-04]. DOI: 10.1177/0011128714540275. ISSN 0011-

1287. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011128714540275 
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Profilovací metody bývají využívány i při posuzování rizik teroristických útoků.63 Za 

zmínku závěrem stojí pro svoji podobnost s psychologickým profilováním i forenzní 

psycholingvistika jakožto metoda kriminalistického šetření. Zabývá se mentálními aspekty 

jazyka, tedy spojitostmi mezi jazykem a myšlením, zejména mezi texty, ať už mluvenými či 

psanými a jejich autorem. Význam má jako pomocná metoda kromě posuzování hrozeb útoků 

a autorství anonymních dopisů také pro typování identity neznámého pachatele. I do způsobu, 

jakým užíváme jazyk, se obtiskuje naše vnitřní založení i momentální rozpoložení. Rozbor 

jazykových projevů napomáhá určovat např. „pohlaví pachatele, stáří, sociální a místní původ, 

vzdělání, pravděpodobný stupeň agresivity nebo submisivnost, vztah k autoritám, významnost 

či nevýznamnost některých jevů, osob a věcí, některé znaky fyzického projevu (např. nadměrná 

gestikulace), někdy dokonce smyslový handicap (špatný zrak nebo sluch).“64 Slangové výrazy 

by mohly například naznačovat nižší věk pisatele nebo příslušnost k subkultuře, užití archaismů 

naopak může vycházet od starších ročníků. Vždycky je ale podle mého názoru třeba mít na 

paměti, že autor analyzovaného textu může mít použité výrazivo promyšlené předem s cílem 

adresáta zmást a navést jeho úvahy o identitě autora špatným směrem.  

2. Postup vytváření psychologického profilu pachatele 

Studie Pinizzotta a Finkela65 poskytla náhled, na jaké informace se zaměřují profilovači, 

neodpověděla však na otázku, jakým způsobem jsou profily sestavovány. Jednotlivé školy 

používají odlišné metody, jak jest avizováno výše. Zastánci dílčích směrů jsou často v ostrém 

střetu se svými „konkurenty“. 

Debra Anne Bekerian a Janet L. Jackson rozlišují dva principy: experimentální – 

spočívající v definování a ověřování hypotéz a analýze statistických dat; a klinický – založený 

na zkušenostech s předchozími případy, jejich rozboru, zkoumání a poznávání vnitřních 

psychických procesů pachatele před spácháním a při páchání trestného činu.66 

Čírtková ve své publikaci rozlišuje dva přístupy. Celostní, vycházející z úvahy, že každý 

kousek skládačky musí zapadnout do celkového závěrečného obrazu. Objeví-li se nové zjištění, 

 

63CRIGHTON, David A. a Graham J. TOWL. Cit. dílo. s. 36 
64AIGNEROVÁ, A. Co je forenzní lingvistika. Kriminalistika. 2001, roč. 34, č. 1. ISSN 1210-9150. Volně 

dostupný na http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_01/foren.html 
65viz kapitola 1.3 
66JACKSON, Janet L. a BEKERIAN, Debra A. Offender profiling: theory, research and practice. New York: 

Wiley, c1997. ISBN 04-719-7565-6. citováno podle GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Vybrané 

kapitoly z kriminalistické psychologie. 2006. s. 78-79 
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musí se nejprve ověřit, jestli odpovídá doposud vytvořenému profilu. Pokud nikoli, je nezbytné 

profil upravit podle nových poznatků. Druhým přístupem je princip pluralitní, kdy si odborník 

vybere některou z mnoha teoretických koncepcí a použije ji k interpretaci daného trestného 

činu. Přináší větší řád a uspořádanost do získaných poznatků a objasňování pachatelova 

konání.67 Oba tyto postupy bychom mohli podřadit pod tzv. induktivní metody, kterým se 

věnuji v kapitole čtvrté. 

Obecně nelze říci, že existuje pouze jediný správný postup, vytváření profilu se může 

vydat cestou jednoho z výše uvedených směrů nebo se mohou metody z více směrů prolínat. 

Styl vytváření profilu bude ovlivněn i profesním zaměřením toho, kdo profil sestavuje. 

Kriminalista může klást důraz na jiné aspekty než psycholog či psychiatr. V následujících 

podkapitolách věnovaných postupu vytváření profilu vycházím částečně z údajů uvedených 

v zahraničních zdrojích, převážně pak čerpám informace z české literatury. 

První etapou profilování je zjišťování způsobu spáchání trestného činu, tedy co se dělo 

nejen při páchání, ale i před a poté. Druhým krokem je pak analyzování důvodů, proč se tak 

stalo, co pachatele motivovalo dopustit se trestného činu. Závěrečnou fází je zjištění 

pravděpodobného pachatele, resp. alespoň zúžení okruhu podezřelých.68  

2.1. Způsob spáchání trestného činu 

2.1.1. Analýza místa činu 

Prvním krokem při vytváření profilu je ze shromážděných důkazů vytvořit vzorec chování 

pachatele před činem, během činu i po činu. Charakteristika pachatele trestného činu se odráží 

v modu operandi a nejvýznamnějším zdrojem poznání je v tomto směru místo činu. Pečlivá 

analýza místa činu je tedy nutnou podmínkou pochopení způsobu, jakým pachatel skutek 

spáchal. Profilující odborník tyto informace čerpá zejména z protokolu o ohledání místa činu, 

videozáznamů, fotodokumentace, lékařských nálezů z počátečního ohledání těla oběti, a 

posléze pak z dokumentace vyšetřovacích úkonů, expertíz, soudně lékařských posudků, 

podrobných protokolů o pitvě zemřelého, toxikologických posudků zjišťujících přítomnost 

drog a alkoholu v krvi oběti, a v neposlední řadě z protokolů o výslechu svědků nebo obětí.69 

 

67ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 391-392 
68GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 91-92 
69Tamtéž. s. 90 
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Stěžejní je tudíž důkladně odvedená práce na uvedených činnostech, protože přesnost 

vytvářeného profilu závisí na kvalitě zpracovaných podkladů.70  

 I vytváření fotografií mrtvého těla má svá specifika. Nestačí zachytit tělo samotné a jeho 

jednotlivá zranění. Fotografická dokumentace podporuje nebo vyvrací svědecké výpovědi i 

vztah k jiným důkazům nalezeným na místě činu. Pořizována je jak při prvním kontaktu 

s místem činu, tak předtím, než je hýbáno s tělem. Fotograf musí zajistit, že mu pokud možno 

nikdo z dalších kolegů na místě činu nebude zaclánět v záběru, dále by měl používal fotoaparát 

vytvářející fotky s vysokým rozlišením pro následné detailnější zkoumání v počítači, vytvářet 

snímky z různých míst okolí místa činu tak, aby se dalo zkoumat i zda bylo na dané místo vidět, 

odkud, vzdálenost a dostupnost únikových cest atp. I v případě, že již s tělem bylo hýbáno, tak 

se samozřejmě pořídí fotografický materiál. Nepřipadá ovšem v úvahu, že by tělo bylo 

posouváno zase zpátky na původní místo a tam foceno, i když je třeba ze stop patrno, odkud 

tělo spadlo nebo s ním někdo pohnul. Pro tyto případy se informace o hýbání s mrtvolou 

zdůrazní ve spise. 

 Nezbytným doplňkem foto či videozáznamu je písemný popis obětí i místa činu do 

protokolu, včetně případného nákresu (náčrtku). Ten by měl zahrnovat i další předměty na místě 

činu nalezené, vč. popisu toho, jaký vztah mají k tělu a jak jsou od něj vzdálené. Zaznamenat 

je nutné taky případnou existenci krve a jiných tělních tekutin, vč. množství, kde se nachází, 

analyzovat krevní skvrny nebo rozstřik krve. Zapomínat by se nemělo ani na popis pachů, světla 

či teploty.71 

Za místo spáchání trestného činu považujeme v terminologii trestního práva hmotného 

všechna místa, kde trestný čin probíhal.72 S ohledem na průběh trestného činu je patrně 

výstižnější anglická terminologie, užívající pojmu „crime scene“ (scéna deliktu) a obsahující 

místo, kde došlo k prvotnímu kontaktu pachatele s obětí (kde si pachatel oběť vyhlédl nebo ji 

prvně oslovil); místo, kde pachatel na oběť zaútočil; v užším slova smyslu místo, kde pachatel 

uskutečnil většinu trestněprávně relevantního jednání; a místo, kde byla nalezena mrtvola nebo 

kde byla oběť ponechána (v případě, že ji pachatel neusmrtil).73 

 

70VYHLÍDALOVÁ, Pavla. Cit. dílo. s. 70 
71Death Investigation: A Guide for the Scene Investigator [online]. Washington, DC: U.S. Department of Justice, 

2011 [cit. 2021-9-7]. Volně dostupné z: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/234457.pdf 
72JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. str. 149-150 
73GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 92 
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Jak je z výše uvedeného patrno, takových míst může být vícero. Turvey i Gillernová a 

Boukalová rozlišují primární, sekundární a terciární scénu deliktu. Pod označením primární 

scéna deliktu se skrývá místo, kde pachatel uskutečňuje většinu kriminálního chování nebo 

zahlazuje stopy po činu. Nejčastěji se bude jednat o místo, kde bude nalezeno největší množství 

důkazů. U trestných činů komplikovanějších na objasnění je třeba brát v potaz, že újmy 

způsobované oběti mohou být různého druhu a rovněž se mohou odehrávat na různých místech. 

Např. v případě sexuálně motivované vraždy může existovat primární scéna znásilnění a 

primární scéna vraždy. Sekundární scéna deliktu zahrnuje místo, kde došlo k interakci oběť-

pachatel, nikoli však k hlavnímu trestněprávně relevantnímu jednání. Na jednom místě může 

být oběť přepadena a pachatelem odvlečena na místo, kde ji usmrtí/znásilní – pak sekundární 

scénou deliktu je právě místo, na němž pachatel oběť přepadl a z něhož ji odvlekl na jiné místo. 

Místo odložení oběti (disposal site, dumpsite) může být rovněž sekundární scénou deliktu. Mezi 

primární a sekundární se včleňuje přechodná scéna deliktu, kde je možno nalézt důkazy jako 

třeba vozidla použitá za účelem převozu těla oběti po vraždě, zaschlé stopy krve na podlaze 

nebo místa, která sloužila k přechodnému ukrytí těla oběti, než se ji pachatel zbavil definitivně. 

Terciární scéna deliktu se vyznačuje nálezem hmotných důkazů a absencí důkazů o kontaktu 

mezi obětí a pachatelem. Může to být např. zbraň, kterou byla oběť usmrcena/omráčena; 

zakrvácené svršky patřící oběti nebo krvavé otisky oběti na předmětech v okolí.74 

Nepostačuje vytvářet model chování pachatele, ale i jeho oběti, ať už přežila či nikoli. 

Na počátku je oběť prakticky jediným zdrojem informací o pachateli. Kriminalisty bude zajímat 

její věk, fyzická charakteristika, příslušnost ke společenské vrstvě, styl života, zda se 

v minulosti již ocitla v pozici oběti trestného činu nebo se sama trestného činu dopustila, 

návyky, zaměstnání, charakteristiky osobnosti, vztah k pachateli, v případě sériových činů pak 

i to, co bylo obětem společné.75 Rolí oběti pro potřeby profilování se blíže zabývám 

v podkapitole 3.2. 

2.1.2. Zdroje profilování z místa činu 

Podstatnou náležitostí je pečlivá fotodokumentace a písemné zaznamenání polohy těla a stavu 

těla do protokolu. Pozice, v níž byl mrtvý nalezen, může být odlišná od té, ve které ji pachatel 

ponechal a z níž je možno vyvozovat určité závěry o vnitřním založení pachatele (rozlišujeme 

 

74TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 290-292 
75GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 110 



23 

 

vystavení, odhození a ukrytí těla oběti pachatelem).76 Poloha oběti může naznačovat, že došlo 

k zápasu s pachatelem, rozházené předměty kolem mohou být použity k usmrcení nebo se na 

nich mohou nacházet biologické stopy případného pachatele. K nakládání s tělem dochází při 

oživovacích pokusech záchranářů, zacházení se zemřelým při ohledání soudním lékařem nebo 

osobou, která zemřelého objevila.  

Podrobnější informace o příčině a možném způsobu usmrcení poskytne následně 

detailněji pitevní protokol. Při podezření na smrt člověka způsobenou trestným činem se koná 

soudní pitva, která je podrobnější nežli pitva zdravotní, musí být prováděna lékařem se 

specializací v oboru soudního lékařství a ten musí být rovněž zapsán v seznamu soudních 

znalců. Výsledná zpráva lékaře je na rozdíl od zdravotní pitvy psána jazykem srozumitelnějším 

laikovi, tedy zejména orgánům činným v trestním řízení, které požadují po lékaři zjistit nejen 

skutečnou příčinu úmrtí, ale i další informace seznatelné z těla oběti. Obsah pitevního protokolu 

se vyjadřuje k otázkám, zda k poraněním došlo post mortem nebo za života oběti, jakým 

mechanismem vznikla, zda si oběť mohla některá z nich způsobit sama nebo nemusela mít 

bezprostřední souvislost s trestným činem, zda se v krvi oběti nacházely omamné či 

psychotropní látky, jak dlouho po zranění oběť ještě přibližně žila či zda její smrt nastala 

okamžitě.77  

Významnou roli při objasňování případu mají stopy biologické, trasologické, balistické 

nebo daktyloskopické, a to jejich množství i umístění. Např. absence stop daktyloskopických 

může sice naznačovat připravenost pachatele před činem, ale i nedůslednou práci při ohledání 

místa činu. Přítomnost ejakulátu v těle oběti může naznačovat s velkou pravděpodobností 

sexuální motivaci vraždy, jeho neexistence takovou motivaci pachatele ovšem nevylučuje. 

Otisky dezénu pneumatiky zase mohou napovídat, že oběť mohla být na místo nálezu převezena 

odjinud.78  

S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu nezahrnujeme postupy policejních orgánů 

při zajišťování kriminalistických a technických expertíz a shromažďování pro ně potřebných 

podkladů a zajišťování ohledání mezi vyšetřovací úkony. Teprve až odborné vyjádření nebo 

kriminalistická expertíza, která na základě vyhodnocení zajištěných stop byla zpracována 

 

76ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 395 
77STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. V Praze: C.H. Beck, 2000. Beckova skripta. ISBN 80-717-

9364-7. s. 94-95 
78GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 94-95 
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osobami odlišnými od orgánů činných v trestním řízení, je podkladem pro dokazování a má 

povahu důkazu.79 

Čím lépe zná pachatel okolí místa činu, tím se cítí komfortněji. Fotodokumentace a 

seznámení se s okolím místa činu (i osobně, profilovači nic nebrání se vydat na exkurzi po 

stopách násilníka i poté, co již byly prvotní zajišťovací úkony policejních orgánů dokončeny) 

může napomoci objasnění dalších otázek: Bylo na danou lokalitu odněkud vidět? Musel 

pachatel přístupové a únikové cesty za účelem hladkého průběhu akce důkladně znát? Pokud 

ano, pohybují se v okolí nějací případní svědci, kteří ho mohli před činem nebo poté potkat? 

Kde přesně bylo pro pachatele nejvhodnější na oběť zaútočit?80  

2.2. Motivace pachatele 

V návaznosti na způsob spáchání skutku zjištěný ze scény deliktu se snažíme objasnit, proč 

pachatel daný čin spáchal, jaká vnitřní pohnutka ho k uskutečnění daného jednání vedla. 

Motivací rozumíme „proces vzbuzení nebo podnícení chování, udržení činnosti v běhu a jejího 

usměrňování do určité dráhy“81 a je třeba ji odlišovat od záměru, který může mít svůj počátek 

ve fantaziích (zejména tomu tak bude u sexuálně motivovaných deliktů) a pachatel si jej vytváří 

před provedením činu.82 Záměr můžeme chápat jako plán zacházení s obětí v hrubých obrysech, 

neobsahující všechny detaily. Samotná existence sexuální fantazie ovšem neimplikuje, že 

dotyčný jedinec kdy přistoupí ke spáchání skutku, řadě lidí postačí k uspokojení pouhá 

představa. Motivy se ve srovnání se záměrem mohou v průběhu páchání, před činem i po činu 

měnit. Právě to, jakým způsobem byl daný čin proveden, může napovědět, jaké pohnutky 

ovlivnily pachatelovo kriminální jednání.83 

Jedním z podstatných znaků trestného činu je jeho subjektivní stránka, charakterizující 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Kromě obligatorního zavinění může být její 

součástí právě motiv (pohnutka) či záměr (cíl), které mívají význam zejména jako 

přitěžující/polehčující okolnosti, při výměře trestu apod., mohou však být i znakem skutkové 

podstaty trestného činu.84  

 

79Usnesení NS 3 Tdo 96/2010 
80GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 95 
81MRKVIČKA, Jiří. Člověk v akci - motivace lidského jednání. Praha: Avicenum, 1971, ISBN 08-030-71. s. 13 
82GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 100 
83ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 394 
84JELÍNEK, Jiří. Cit. dílo. str. 218-219 
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V procesu motivace se prolíná složka vědomá i nevědomá a jejím motorem jsou jednak 

motivy, tedy vnitřní pohnutky k jednání (pudy primární i sekundární) a incentivy, kterými 

rozumíme vnější stimuly (vhodná příležitost, tzv. provokující oběť apod.). Objasnění motivace 

je i pro experta složitým úkolem a v případě profilování pachatele, jehož ještě neznáme, je 

možno čerpat poznatky o jeho motivech i incentivách z výše uvedených zdrojů získaných na 

místě činu.85 

2.3. Identita pachatele 

Završením celého procesu profilování je vytvoření obrazu pravděpodobného pachatele. 

Odborník vychází nejprve z obecných poznatků o pachatelích daného druhu trestného činu. 

K nim se připojují informace o pachatelově prožívání a chování, vyplývající z konkrétního 

trestného činu. Vhodné jsou v tomto směru databáze známých pachatelů, které by obsahovaly 

nejen zvláštnosti jejich osobnosti, ale rovněž modu operandi.86 Tím se ale bohužel zužuje okruh 

potencionálních delikventů na ty, kteří se trestné činnosti již v minulosti dopustili, přičemž se 

třeba v dané konkrétní situaci může jednat o prvopachatele.  

 Nejrozšířenější databází, která se používá pro monitoring nejzávažnějších trestných činů 

a propojení s konkrétními možnými pachateli je ViCLAS (The Violent Crime Linkage Analysis 

System). Tento systém, vytvořený Královskou kanadskou jízdní policií, inspirovaný 

programem ViCAP americké FBI a později rozšířený do dalších částí světa, umožňuje 

kriminalistům sledovat, analyzovat a srovnávat údaje o známých i neznámých pachatelích vražd 

a sexuálně motivovaných trestných činů skrze jejich shodné nebo velice podobné znaky. 

Jednotlivé trestné činy jsou propojovány na základě způsobu, jakým byly spáchány. Analytik 

sestavuje obraz chování oběti i pachatele ve vztahu k příslušné kriminální situaci. Software pak 

následně vyhledává případy se stejnými nebo podobnými znaky. Databáze typu ViCAP a 

ViCLAS však nejsou zcela bezchybné. Algoritmus bývá nastaven tak, že databáze vyhledává 

spíše průměrného pachatele na základě vložených dat. Spoléhání se na pravdivost a 

bezchybnost vytváření portrétu pachatele skrze databáze tak může v konečném důsledku 

vyšetřování uškodit a navést kriminalisty špatným směrem.87 

 

85ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Cit. dílo. s. 80-84 
86GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Cit. dílo. s. 109 
87JANOUŠ, Vilém. Vraždy podle vzorce, unikátní systém loví zločince [online]. Deník.cz. 2011 [cit. 2020-01-23]. 

Volně dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/vrazdy-podle-vzorce-unikatni-system-lovi-zlocince.html 
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Jaké údaje výsledný profil bude většinou obsahovat, ať už profilovač využije k sestavení 

profilu databázi nebo bude postupovat formou dedukce? Pohlaví, věk, rasový původ, rodinný 

stav, úroveň inteligence, stupeň dosaženého vzdělání, sociální původ, styl života, profese, 

pracovní návyky, bydliště nebo místo výkonu práce ve vztahu k místu spáchání trestného činu, 

úroveň duševní nevyrovnanosti, patologické prvky chování, společenské/sociálně ekonomické 

postavení, sexuální odchylky, sexuální zralost, motiv, zda pachatel páchal již dříve, nebezpečí 

opakování trestné činnosti, zda již byl v minulosti trestán, jak bude reagovat na údaje o 

vyšetřování.88 Nejčastěji se chybuje v určení věku, pohlaví a stupně inteligence delikventa. Tyto 

údaje bývají často založeny na zkušenostech profilovače s konkrétními případy z minulosti 

s tím, že určitého druhu trestného činu se daným způsobem dopouští určité pohlaví/osoba určité 

věkové kategorie. Uvedení takového údaje neshodujícího se s realitou může vyšetřovatele 

navést na nesprávný okruh potencionálních pachatelů. Turvey89 se domnívá, že ani stupeň 

inteligence není nezbytným prvkem profilu. Vysoce inteligentní jedinec se může dopustit 

mizerně provedeného trestného činu a naopak člověk nižší inteligence může spáchat zločin 

propracovaný, například z důvodu zkušeností a schopností nabytých a vylepšených pácháním 

předchozí trestné činnosti. Úroveň kriminálních dovedností není spolehlivým vodítkem pro 

stanovení stupně inteligence pachatele a je tudíž vhodnější tento údaj neuvádět.  

Vzhledem k limitům každého z výše uvedených postupů se mi za účelem zhotovení 

přesnějšího profilu neznámého pachatele jeví vhodnější kombinovat oba dva způsoby. 

3. Využití profilování pachatele u sexuálních vražd 

Proč se vůbec blíže věnovat profilování tak okrajového druhu násilné trestné činnosti, jejíž 

výskyt navíc dle dostupných statistik klesá? A co se vlastně skrývá pod pojmem sexuální 

vražda? 

Surovost takového druhu vražd, na první pohled náhodný výběr oběti a následná 

mnohdy značná mediální pozornost vyvolává ve veřejnosti strach a může vést až 

k neodůvodněným obavám o život svůj a životy svých blízkých. Posbírat spolehlivé údaje o 

takových trestných činech a jejich pachatelích, z kterých bude možno vyvodit obecné závěry 

aplikovatelné i do budoucna, je obtížné právě z důvodu nízké míry výskytu takové trestné 

činnosti. Každý případ bude specifický podpisem pachatele i modem operandi. Setká-li se 

 

88VYHLÍDALOVÁ, Pavla. Cit. dílo. s. 70 
89TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 416 
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vyšetřovatel s případem takového druhu poprvé, může se mu zdát velice zvláštní a nebude si 

vědět rady s interpretací určitých prvků na místě činu nebo jim právě z důvodu nezkušenosti 

nebude věnovat pozornost. A to se pohybujeme jenom v kolonce kriminality známé orgánům 

činným v trestním řízení. Uvažovat musíme taky latentní kriminalitu, která se do hledáčku 

vyšetřovatelů nedostane. Existují oběti, které nikomu neschází, nikdo jejich zmizení nenahlásil, 

nejsou vedeny jako pohřešované osoby, nikde se nenašlo tělo. A když už policejní orgány 

zaznamenají nález mrtvoly, tak tělo může být v takovém stadiu rozkladu, že bude nejen obtížné 

určit identitu zemřelého, ale i zaznamenat, jakým způsobem nebožtík zemřel. Přitom se právě 

v těchto případech mohlo jednat o sexuální vraždu.90 

Dostáváme se k druhému problematickému bodu – definici sexuální vraždy. A tady, 

obávám se, je podobná nevyjasněnost v rovině terminologické jako u pojmu psychologické 

profilování. Nabízí se následující pohledy na věc: 

• úmyslné usmrcení fyzické osoby, kde je patrný důkaz o sexuální aktivitě pachatele s obětí91 

• vražda, kde sexuální aktivita není nutným komponentem, její provedení je však pro 

pachatele sexuálně uspokojující92 

• vraždy, jejichž součástí je odstranění nebo poškození genitálií, ňader, rekta, které si pachatel 

mnohdy odnáší jako „trofej“93 

Někteří autoři tematické literatury ovšem takové definice považují za značně zjednodušující a 

nepřesné a volí raději výčet znaků, které mají charakterizovat sexuální vraždu. Ressler et al.94 

uvádí následující kritéria: 

• styl oblečení oběti či absence oděvu/kusů oděvu 

• způsob vystavení těla oběti v poloze evokující sexuální podtext 

• vystavení/odhalení genitálií 

 

90BEAUREGARD, Eric a Melissa MARTINEAU. The sexual murderer: offender behavior and implications for 

practice. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 9781315683768. s. 1-2 
91FOLINO, Jorge Oscar. Sexual Homicides and Their Classification According to Motivation: A Report from 

Argentina. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology [online]. 2016, 44(6), 740-

750 [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.1177/0306624X00446009. ISSN 0306-624X. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X00446009 
92SCHLESINGER, Louis B. Sexual murder: catathymic and compulsive homicides. Boca Raton, FL: CRC Press, 

2004. ISBN 0849311306. s. 11 
93DOUGLAS, John E. a Roy R. HAZELWOOD. The Lust Murderer. FBI Law Enforcement Bulletin. National 

Institute of Justice. 1980, 49(4). s. 18-22 
94RESSLER, Robert K., Ann Wolbert BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual homicide: patterns and motives. 

Lexington, Mass.: Lexington Books, c1988. ISBN 066916559x. s. 57-60 
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• důkaz pohlavního styku s obětí 

• důkaz jiné formy náhradní sexuální aktivity či sadistických fantazií pachatele 

K tomu je ale nezbytné dodat, že pachatel si může být vědom možnosti, že vyšetřovatelé budou 

po objevení těla uvažovat tímto způsobem a úpravou místa činu a těla oběti tak může krýt jiný 

druh trestné činnosti, která sexuální podtext vůbec nemá. Beauregard et al. však poznamenávají, 

že zastírací manévry pachatelů bývají v případě sexuálních vražd spíše ojedinělé.95 

 O ojedinělosti takových činů svědčí i statistiky kriminality uveřejňované každoročně 

Policií České republiky. Obsahují i speciální kolonku věnovanou sexuálním vraždám, přičemž 

všechny případy v regionu Libereckého kraje byly spáchány recidivisty, pražský pak 

prvopachatelem:96 

 počet případů objasněnost region 

2020 0 - - 

2019 0 - - 

2018 1 100 % hl. m. Praha 

2017 0 - - 

2016 3 100 % Liberecký kraj 

 

V následujících podkapitolách se tedy v návaznosti na kapitolu druhou zaměřím na informace, 

které je možno odvodit o pachatelích sexuálních vražd z dostupných poznatků z místa činu, ale 

i poznatků o obětech této trestné činnosti. Co je však třeba mít stále na paměti je, že profilování 

nám na konkrétní osobu pachatele neukáže, může pouze pomoci zúžit okruh podezřelých. 

 

95BEAUREGARD, Eric a Melissa MARTINEAU. Cit. dílo. s. 3 
96Statistické přehledy kriminality za rok 2020 [online]. [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020 

Statistické přehledy kriminality za rok 2019: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. [cit. 2020-06-04]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2018: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. [cit. 2020-06-04]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2017: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. [cit. 2020-06-04]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2016: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. [cit. 2020-06-04]. 

Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx 
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3.1. Co víme o pachatelích 

Literatura nabízí celou řadu typologií pachatelů sexuálních vražd, byť o žádné z nich nemůžeme 

s jistotou říci, že je v porovnání s jinými správná. Řazením i obsahem jsou v mnohém 

podobné typologiím pachatelů znásilnění, kteří však svou oběť neusmrtili. Jednotlivé 

různorodé typologie se dají zařadit do jednoho ze čtyř základních přístupů97:  

• pragmatický, jejichž cílem je prozkoumat demografické údaje o pachatelích za účelem 

vytvoření kategorií. Řadíme zde prvotní pokusy FBI a Resslerovo členění 

organizovaný/dezorganizovaný pachatel98 nebo sadistický/zlostný pachatel, kdy vrah 

sadistický má blíže k organizovanému a zlostný k neorganizovanému typu 

• teoretický: vychází z revidovaného modelu vytvořeného pro klasifikaci pachatelů 

znásilnění. Keppel a Walter99 považují předchozí snahy o kategorizaci za neužitečné pro 

odhalení identity násilníka a rozlišují pachatele sexuálních vražd na 

o power assertive: plánuje znásilnění oběti, ujišťuje se o své maskulinitě tím, že má 

nad obětí moc a kontroluje ji, nahromadění agrese může vést k usmrcení oběti, což 

však nebývá záměr pachatele. Mrzačení oběti by tento pachatel vnímal jako 

perverzní, proto se ho nedopouští. 

o power reassurance: znásilnění oběti je plánové a usmrcení neplánované, podobně 

jako u předchozího typu s tím rozdílem, že tento typ netouží prosazovat svou sílu, 

nýbrž jsou jeho činy výsledkem přenesení fantazie do praxe, což mu umožňuje 

dosahovat uspokojení a ujišťovat se o svých sexuálních schopnostech. K usmrcení 

oběti může dojít tehdy, pokud např. oběť začne klást odpor, což si násilník vysvětlí 

jako odmítavou reakci na jeho pokus „svádění“. Začne-li panikařit nebo rozzuří-li 

se, může být pro tento typ usmrcení charakteristický i overkill. Uspokojovat ho 

mohou rovněž posmrtné aktivity jako mrzačení těla oběti.  

 

97KERR, Kevin J., Anthony R. BEECH a David MURPHY. Sexual homicide: Definition, motivation and 

comparison with other forms of sexual offending. Aggression and Violent Behavior [online]. 2013, 18(1), 1-10 

[cit. 2020-02-26]. DOI: 10.1016/j.avb.2012.05.006. ISSN 13591789. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359178912000626 
98blíže kapitola 1.2.2. 
99KEPPEL, Robert D. a Richard WALTER. Profiling Killers: A Revised Classification Model for Understanding 

Sexual Murder. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology [online]. 2016, 43(4), 

417-437 [cit. 2020-02-26]. DOI: 10.1177/0306624X99434002. ISSN 0306-624X. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X99434002 
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o anger retaliatory: znásilnění i vražda jsou plánovány. Vražda není ani tak 

výsledkem fantazijních představ jako spíše projevem nahromaděného vzteku. 

Pachatel svůj čin chápe tak, že si ho oběť zasloužila, oběť může být zástupným 

objektem pachatelova hněvu, kterému se jen vzhledově podobá. Častý overkill, 

znetvoření oběti. 

o anger excitation: sadista, poháněn fantazií, znásilnění i vraždu plánuje. Bolest oběti 

pachateli přináší uspokojení. Nejbrutálnější typ. 

Bennell et al.100 se pokusil ověřit tento model na pachatelích sériových sexuálních 

vražd metodou multidimenzionálního škálování. Bohužel pro Keppela s Walterem, 

správnost jimi vytvořené typologie se potvrdit nepodařilo.  

• klinický: tento model rozlišuje sexuální vrahy na katatymické a kompulzivní.101  

o katatymický vrah se vyznačuje hlubokým emocionálním konfliktem se sexuálním 

nábojem (ať už v akutní či chronické formě) a násilí je vyústěním tohoto konfliktu, 

kdy kontrolní mechanismy jedince selžou. Po smrti oběti si vrah vybavuje čin do 

detailu, ovšem v době, kdy probíhá, vnímá jeho průběh jako v mlze, ve snu.  

o kompulzivní vrah se vyskytuje spíše ojediněle, jedinec bez ambicí, perspektivy, 

nevyzrálá osobnost s nefunkčním rodinným zázemím, trpí silnými pocity 

nezařazenosti a nenávisti k okolí a potřebou pomsty vůči němu. Jejich činy se 

většinou nijak předvídat nedají. Nemusí nutně trpět poruchou ovládání, reagují spíše 

neadekvátně na podněty, mnohdy bývá přítomna nějaká vývojová porucha, riziko 

recidivy je vysoké, v minulosti se mohli dopustit trestné činnosti charakteristické 

amatérským způsobem provedení. Sérioví vrazi zapadají spíše do této kategorie. 

• statistický: vychází ze zkoumaného vzorku pachatelů takových trestných činů 

prostřednictvím např. shlukové analýzy. Pachatele rozlišuje do tří kategorií a jsou podle 

autorů motivování křivdou, sexuálně nebo sadistickými choutkami.102  

 

100BENNELL, Craig, Sarah BLOOMFIELD, Karla EMENO a Evanya MUSOLINO. Classifying Serial Sexual 

Murder/Murderers. Criminal Justice and Behaviour [online]. 2012, 40(1), 5-25 [cit. 2020-02-26]. DOI: 

10.1177/0093854812460489. ISSN 0093-8548. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854812460489 
101SCHLESINGER, Louis B. Cit. dílo. s. 122-123 
102KERR, et al., cit. dílo, s. 3-4 



31 

 

Je tedy vůbec rozdíl mezi pachateli znásilnění a pachateli sexuálně motivovaných vražd? 

Odborné publikace poukazují na častější sociální izolaci, poruchovost chování v období dětství 

a dospívání a přehnanou míru sebekontroly/sebeřízení u pachatelů tohoto druhu vražd oproti 

pachatelům znásilnění.103  

3.1.1. Přítomnost parafilie u pachatelů sexuálních vražd 

Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch Americké psychiatrické společnosti, který 

slouží jako příručka psychiatrům, psychologům a dalším odborníkům, užívá označení parafilie 

pro odlišnosti lidské sexuality, které jsou považovány za poruchu osobnosti nebo neobvyklé. V 

minulosti bylo označováno rovněž jako sexuální deviace. Mezinárodní klasifikace nemocí, 

poruch a stavů – publikace vydávaná Světovou zdravotnickou organizací – řadí parafilie mezi 

poruchy sexuální preference, charakterizované sexuálními impulzy, fantaziemi nebo 

praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní nebo bizarní. Řadí se zde voyerismus, 

exhibicionismus, frotérismus, tušérství, agresivní sadismus, sadomasochismus, pedofilie, 

fetišismus, transvestitismus a česká sexuologie k výčtu přidává ještě patologickou sexuální 

agresivitu.  

Rozdíl mezi agresivním sadismem a patologickou sexuální agresivitou? Agresivní 

sadisté – označovaní rovněž jako útoční/predátorští sadisté – vyžadují k vzrušení znehybnit 

svou oběť před stykem, namísto něj nebo během něj. Častým příkladem takové motivace bývají 

sérioví vrazi, ze známých případů možno uvést například Theodora „Teda“ Bundyho, o němž 

z dostupných pramenů popisujících jeho činnost víme, že byl s živým partnerem schopen 

dosáhnout uspokojení jen tehdy, byla-li jeho partnerka prakticky nehybná. Bundy má na 

svědomí více než třicet vražd mladých žen na území Spojených států amerických 

v sedmdesátých letech dvacátého století, nejmladší a poslední oběti bylo pouhých 12 let. 

Prokázány mu však byly pouhé tři vraždy, k těm dalším se přiznal těsně před výkonem trestu 

smrti a někteří experti soudí, že obětí mohl mít na svědomí daleko více. Pro ospravedlnění si 

usmrcení svých obětí používal odosobnění (užíval příměr s pokynem pro vojáky ve válce, kteří 

si nepřítele musí také odosobnit, aby byli schopni plnit rozkaz usmrtit jiné živé bytosti) a 

absentovalo u něj pochopení pro utrpení obětí, patrné mj. skrze verbální negaci sexuální agrese, 

k níž se uchyloval. Raději užíval neutrální označení „sexuální akt“, „aktivita“, „chování“, 

„potřeby“, „ublížit někomu“, než „znásilnění“, „mučení“ apod. Složku svojí osobnosti, která se 

 

103označení v anglickém jazyce – overcontrolled – je výstižnější než pokus o český ekvivalent 
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uchyluje k násilnému usmrcování se sexuálním podtextem nazýval „entita“ nebo „porouchané 

já“. Přirovnával ji k bujení rakoviny, tedy jakémusi nekontrolovanému naplňování fantazií, nad 

nimiž neudrží kontrolu a které ovládají jeho tělo a mysl čím dál intenzivněji. S ohledem na to, 

že své oběti surově bil, škrtil, uřezával jim hlavy nebo ruce a posmrtně s mnohými souložil, 

působí takto užité výrazy jako značné zjednodušení závažnosti jeho činů.104 Primárním 

smyslem počínání agresivních sadistů není ani tak uspokojení pudů skrze ubližování, ale 

libovolná manipulace s obětí, která nemá šanci se bránit a klást odpor.  

Druhou skupinou vedle agresivních sadistů (kteří jsou specifickou podskupinou 

patologických sexuálních agresorů) jsou praví sadisté, pro které je hnacím motorem pozorování 

utrpení oběti a dominance nad jejím osudem a k usmrcení dochází až po trýznění oběti. 

Patologičtí sexuální agresoři oběť zpravidla netýrají, přesto jsou takovíto jedinci oprávněně 

označováni za velice nebezpečné sexuální devianty. Tyto typy pachatelů si pro útok vybírají 

opuštěné lokace, přepadají ze zálohy a ani často nedochází před útokem ke kontaktu mezi ním 

a obětí.105  

Je nezbytné podotknout, že ne každý pachatel sexuální vraždy je nutně parafilik. Řada 

delikventů může být pouze psychosexuálně nevyspělá, nadužívá alkohol či jiné návykové látky 

a deliktů se dopouští pod jejich vlivem, může se vyznačovat poruchou osobnosti agresivního 

ražení (nikoli sexuální preference) nebo psychózou – byť v rámci sexuální kriminality jsou 

psychotičtí pachatelé spíše výjimkou.106 

3.1.2. Geny nebo výchova? 

Nabízí se otázka, zda chování jedince ovlivňuje jeho genetická výbava nebo vliv prostředí, v 

němž vyrůstal nebo v němž se pohybuje. Ve své době populární výstupy práce doktora 

Lombrosa (blíže kapitola 1.1.) a jeho vědecké metody objasňující delikventovo chování ve 

světle pozdějších poznatků neobstály. Co se mu ale nedá upřít je alespoň značně zjednodušená 

snaha o pozorování a měření. Smutnější je, že podobný styl uvažování stále ještě ve společnosti 

přetrvává a nenapomáhají mu ani šokující mediální titulky, reportáže a častování pachatelů 

přídomky, snažícími ho odlišit od zbytku „normální“ společnosti. Tak i škatulkování násilníků 

 

104PEDNEAULT, Amelie. Ted Bundy on the "malignant being": An analysis of the justificatory discourse of a 

serial killer [online]. Washington, 2013. [cit. 2020-10-18]. Volně dostupné z: http://www.sfu.ca/~palys/crim862-

Pedneault-TedBundyJustificatoryDiscourse.pdf.  

105WEISS, Petr. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8. s. 472-473 

106Tamtéž. s. 492 

http://www.sfu.ca/~palys/crim862-Pedneault-TedBundyJustificatoryDiscourse.pdf
http://www.sfu.ca/~palys/crim862-Pedneault-TedBundyJustificatoryDiscourse.pdf
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do právě jedné kategorie určité typologie pachatelů vede ke značnému zjednodušování, byť v 

prvotních profilovacích snahách mělo jistě své opodstatnění. 

 Nárust trestné činnosti v USA v šedesátých letech minulého století vedl opět ke snaze 

odlišit od sebe jedince trestnou činnost páchající a ty bezúhonné, a to na základě genetické 

podmíněnosti. Za zmínku stojí např. tzv. syndrom supermuže, tedy genetická porucha, 

vyznačující se existencí chromozomu Y navíc (XYY syndrom), s níž byla spojována násilná 

trestná činnost. Ale ani tehdy se nepodařilo určit jednoznačnou dělící linii.107   

Asi nejznámějším představitelem proudu, který poukazuje na provázanost genetické 

výbavy s pravděpodobností páchání trestné činnosti, byl Hans Eysenck, německý emigrant a 

profesor psychologie na Institutu psychiatrie na King's College v Londýně. Inspirován učením 

Carla Gustava Junga odlišoval jednotlivé typy lidské povahy a osobnosti do kategorií 

introverze-extraverze a neuroticismus-stabilita. První protichůdná dvojice vyjadřuje, zda je 

jedinec společenský, obrací se spíše navenek nebo do svého nitra, přičemž s extraverzí spojuje 

větší impulzivitu a menší sebekontrolu. Druhá skupina třídí osoby podle rysů jako jsou 

náchylnost k úzkostem a depresím, úroveň sebevědomí a negativní afektivity (kterou chápeme 

jako „soubor emočních procesů duševního života projevující se vnímavostí vůči podnětům, 

které vyvolávají silné city, vzrušení a emoce“108 a spojována bývá s pocity smutku, strachu, 

viny a hněvu). Smyslem jeho teorie není ani tak zařazení jedince do příslušné škatulky, ale spíše 

poukázání na to, že u těch, kteří oproti průměru vykazovali vyšší míru extraverze a 

neuroticismu, byla vyšší míra pravděpodobnosti kriminálního chování, přičemž příslušné 

charakteristické vlastnosti takových typů osobnosti spojoval právě s dědičností. Tvrdil, že 

genetika zásadním způsobem ovlivňuje nervové systémy, které řídí interakce s okolním světem. 

Pro osoby dosahující vyšší míry intenzity na stupnici extraverze je charakteristická nižší 

aktivační úroveň organismu, což prožívají nepříjemně, a proto neustále hledají podněty, které 

je mohou nabudit. Co se týče kategorie neuroticismus-stabilita, za výraznějšími projevy 

neuroticismu podle něj stojí náchylnější a méně odolný autonomní nervový systém a tito lidé 

proto reagují podrážděněji na nepříjemné podněty. Náladovost a vyšší úzkostlivost takových 

jedinců ztěžuje jejich schopnost naučit se reagovat na stimuly. Spojení vysoké míry extraverze 

a neuroticismu podle autora vytváří osobnost, která neustále vyhledává podněty a vzrušení a je 

pro ni obtížné se začlenit do společnosti nebo se naučit reagovat na podněty a většinou se neumí 

poučit z chyb, které proto opakuje. Pokud se k těmto dvěma kategoriím připojí ještě 

 

107AINSWORTH, Peter B. Cit. dílo. s. 23-27 
108HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 807178303x. s. 19 
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psychoticismus – tzn. geneticky podmíněná náchylnost k psychickým poruchám a psychickým 

chorobám - zvyšuje se pravděpodobnost, že se dotyčný bude projevovat agresivně a dopustí se 

násilných trestných činů, při nichž je utrpení oběti jakýmsi druhem chybějícího podnětu. 

Eysenckovi se ovšem příčinnou souvislost mezi určitými rysy osobnosti a pácháním trestné 

činnosti prokázat nepodařilo.109 Řada autorů poukazuje na to, že shodné geny nemusí být 

příčinou kriminálního chování. Ať už jde o studie zkoumající kriminalitu jednovaječných 

dvojčat nebo naopak adoptovaných dětí, které nenesou geny svých osvojitelů, jednoznačná 

souvztažnost mezi genetickou výbavou a trestnou činností prokázána nebyla.  

Nezbytným prvkem adaptace jedince do společnosti je rovněž prostředí, v němž dotyčný 

vyrůstá nebo se pohybuje, životní události, osobní vlastnosti. Ale ani to samo o sobě nestačí. 

Žádný člověk nežije ve společenském vakuu a kterákoli genetická predispozice se může nebo 

také nemusí projevit v jeho činech. Chování je vždy souhrnem vnitřních předpokladů v interakci 

s prostředím a dalšími individuálními faktory. Genetika zajisté hraje významnou roli v určování 

hranic vývoje jedince, ale i tyto jsou poměrně široké. 

Prakticky žádná osoba nežije izolovaná od zbytku společnosti. Co ovšem může být 

značně obtížné odlišit je, zda se jedná o vliv dědičnosti nebo prostředí. Většina jedinců je 

vychovávána v určité rodinné atmosféře a je tak logické, že psychologové budou zkoumat vliv 

rodiny na kriminální chování pachatele. Často bývá poukazováno, že na formování psychiky 

jedince má vliv zejména jeho dětství a období dospívání. Sigmund Freud považoval za 

stěžejních prvních pět let života a právě v tomto formativním období můžeme podle něj nalézt 

případnou traumatickou událost, která ovlivnila další psychický vývoj jedince do takové míry, 

že je určující i pro současnost. 110 Je ovšem toto tvrzení jen jakousi „dojmologií“ nebo se určitá 

korelace dá prokázat?  

Část poznatků přináší dlouhodobý, několik desetiletí trvající výzkum Institutu pro 

kriminologii na Cambridgské univerzitě, zkoumající vývoj antisociálních tendencí v chování a 

vývoj delikvence na vzorku 411 mužů z oblasti jižního Londýna. Co mají dále společného? 

Narodili se v první polovině padesátých let, pochází z rodin pracující nižší třídy, většina z nich 

vyrůstala v prostředí s oběma rodiči, ve zkoumaném vzorku byli zastoupeni převážně muži bílé 

pleti. Původním cílem této studie bylo zjistit, nakolik je možné kriminální tendence předvídat s 

 

109AINSWORTH, Peter B. Cit. dílo. s. 33-34 
110Tamtéž. s. 31-32 
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předstihem, vysvětlit důvody, které vedou k páchání trestné činnosti mladistvými a zda tato 

bude pokračovat i v období dospělosti. 

Průzkum probíhal formou interview psychologů s muži ve věkovém rozmezí 8 až 48 

let. V období školní docházky byl tento vzorek zkoumán také formou specializovaných testů 

zaměřených na zjišťování úrovně inteligence, znalostí, charakteristiku osobnosti, výsledků ve 

škole; dále pak rozhovorů s rodiči – zde byla zjišťována například výše příjmu rodiny, velikost 

rodiny, pracovní historie rodičů, způsob výchovy dítěte, míra dohledu, případné odloučení 

dítěte od rodičů; a v neposlední řadě byly informace sbírány i formou rozhovorů s kantory, kdy 

se zjišťovalo, zda se studenti chovali ve škole problematicky či agresivně, zda byli schopni se 

koncentrovat; nebo byli spíše roztěkaní, dopouštěli se záškoláctví a jaké byly jejich studijní 

výsledky. Unikátní je zejména nízká míra úbytku dotazovaných v průběhu let, ať už z důvodu 

úmrtí nebo nedosažitelnosti z důvodu změny bydliště či neochoty k další spolupráci se členy 

výzkumného týmu.111 

Výzkum naznačuje, že většina kariérních kriminálníků vykazovala určité znaky 

antisociálního chování již v útlém věku a zároveň se trestné činnosti dopouštěli ve větší míře ti, 

jejichž nejbližší rodinní příslušníci (rodiče, sourozenci) se v minulosti dostávali také do 

problému se zákonem. Varovné signály zahrnovaly dále - nikoli překvapivě - nižší míru 

inteligence, horší studijní výsledky, špatnou výchovu (nedostatečný dohled, disciplínu či 

odloučení od rodičů), impulzivitu, špatnou ekonomickou situaci rodiny, nedostatečné sociální 

začlenění mezi vrstevníky. Z těch, kteří splňovali alespoň tři a více takových bodů, spáchalo 

trestný čin (nikoli pouze v rovině latentní kriminality, šlo o pravomocně odsouzené delikventy) 

do 32 let věku více než 70%. Tyto poznatky mohou mít zajisté význam pro profilovače, když 

se snaží posbírat informace o možném zázemí pachatele.112  

Většina profilujících odborníku se shodne na tom, že způsob, jakým se pachatel 

projevuje navenek, je odrazem jeho osobnosti, tudíž je nezbytné porozumět i teoriím 

psychologie osobnosti. Z poznatků, které jsou doposud k dispozici, vyplývá, že některé 

osobnostní typy bývají náchylnější k určitému způsobu interakce s okolním prostředím a 

některé výsledky této interakce tedy z logiky věci budou reprobovány na úrovni trestněprávní. 

 

111FARRINGTON, David P., PIQUERO, Alexis RUSSELL a Wesley G. JENNINGS. Offending from Childhood 

to Late Middle Age: Recent Results from the Cambridge Study on Delinquent Development. New York: Springer, 

2013. ISBN 978-1-4614-6104-3. s. 3 
112Tamtéž. str. 6 
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Vedle genetické výbavy a psychologie osobnosti, které mají svůj původ uvnitř každého jedince 

tady existují ale i prvky, působící zvenčí.   

3.1.3. Profilování sexuální vraždy v dějinách české kriminalistiky 

Historie kriminalistiky v Čechách nezná příliš mnoho případů sexuálně motivovaných vražd, 

které by byly spáchány v sérii. Na území Československa byla metoda profilování pachatele 

uplatněna při vyšetřování brutální vraždy mladé ženy z Brna v roce 1981. Vzhledem k 

neobvyklému způsobu deviantního jednání pachatele sestavili tehdy psychiatři a sexuologové 

sedmistránkový profil pravděpodobného pachatele. Pachatele vyhodnotili jako sadistu 

nejnebezpečnějšího nekrosadistického typu, dosahujícího sexuálního uspokojení vraždou oběti. 

Podle soudních lékařů pachatel oběť zardousil nebo ucpal dýchací cesty pravděpodobně 

zaklesnutím krku oběti do ohbí pachatelova lokte při napadení zezadu, oděv serval rozříznutím 

nožem, oběti zasadil několik desítek neúčelných bodných ran rozmístěných všude po těle, což 

naznačuje pachatelovo potěšení z devastace těla sexuálního objektu. Mrtvola byla nalezena v 

„odevzdané“ poloze s expozicí obnaženého genitálu, přičemž pachatel odřezal z těla oběti 

typicky ženské partie, které si odnesl jako trofej k jejich další manipulaci. 

 Odborníci tehdy konstatovali, že pachatelovo chování se bude vyznačovat uzavřeností, 

podivínskostí, citovým chladem, malou schopností navazovat vztah se ženami, což se může 

projevovat jak plachostí, tak hrubými a cynickými postoji.113 Jako možného pachatele na 

prvním místě uvedli sadistického psychopatického vraha, dále připadal v úvahu psychotik 

schizofrenního a paranoidního typu, aktérem mohl být také člověk z okruhu psychóz, těžších 

oligofrenií, demencí, nebo pachatel s poruchou vědomí (mrákotný stav při patickém afektu, 

patické opilosti či epilepsii). Znalci se přiklonili k názoru, že se jedná o delikt nevztahový, 

pachatel bude ve věku 18–35 let, štíhlé, svalnaté postavy, pocházejíc z okruhu manuálních 

pracovníků bez vyučení a jeho jméno se nejspíše nachází v policejní, soudní nebo psychiatrické 

evidenci.  

Vytvořený profil byl poměrně přesný – za čin byl odpovědný Ladislav Hojer, který se 

k vraždě ženy z Brna přiznal při vyšetřování jiné vraždy. Hojerovi bylo prokázáno celkem pět 

 

113Kolektiv autorů. Sexuální vraždy. In: Kriminalistický sborník, 1992, č. 5, s. 170-172. citováno podle 

HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha: Jaroslav 

Hofman, 2010. ISBN 978-80-904379-0-6. s. 44-46 
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vražd (odřezané ostatky některých svých obětí posléze i konzumoval114) a za své skutky byl 

odsouzen k trestu smrti. Popraven byl v srpnu 1986 v Pankrácké věznici.115 

Za zmínku rovněž stojí „spartakiádní vrah“ Jiří Straka, který zaměstnával kriminalisty  

v hlavním městě v jarních měsících roku 1985, kdy se socialistické Československo 

připravovalo na masovou sportovní akci a do Prahy se měly sjíždět mj. zástupy mladých 

sportovkyň. Šestnáctiletý učeň měl – jak se později prokázalo - na svědomí tři dokonané vraždy, 

dva pokusy o vraždu, pět znásilnění, tři loupeže a pět krádeží. První usmrcenou obětí byla 

čtyřiadvacetiletá matka dvou dětí na ulici Novodvorská. Tu škrtil a když upadla do bezvědomí, 

ucpal ji ústa hlínou a kamením, což vedlo k jejímu udušení. Tělo nalezené v nedalekém 

lesoparku podle pitvy vykazovalo známky sexuálního násilí. Druhou usmrcenou obětí byla 

třicetiletá lékařka, kterou brutálně uškrtil ramínkem od podprsenky a ženu rovněž znásilnil. 

V ten samý den se pokusil znásilnit a usmrtit čtyřiapadesátiletou ženu v Hloubětíně. Straku 

zmátla její postava, která odpovídala při útoku zezadu spíše mladší ženě, takže když zjistil, že 

žena je starší, sexuální touha ho opustila. Nabyl přesvědčení, že ženu usmrtil a rozhodl se ji 

alespoň okrást. Žena však i k překvapení samotného Straky útok přežila. V důsledku 

traumatického prožitku však tato přeživší oběť nezvládla popsat útočníka. Ke třetí dokonané 

vraždě došlo v Bubenči na Puškinově náměstí. Obětí se stala osmadvacetiletá žena - opět 

uškrcena, znásilněna a okradena o cennosti. Ke všem útokům docházelo před pracovním dnem 

o víkendu či ve státní svátek, stopy z míst činu a způsob provedení naznačovaly, že pojítkem 

mezi jednotlivými vraždami by mohla být jedna a tatáž osoba pachatele. Tlak veřejnosti na 

vyřešení případů série sexuálních vražd tehdy způsobil, že kriminalisté otevřeli starší 

nedořešené případy znásilnění či obtěžování. Jako pomůcka pro dopadení pachatele byl tehdy 

sestaven právě psychologický profil.116  

Portrét neznámého predátora obsahoval následující informace: 

• pachatel bude sexuální deviant, s největší pravděpodobností sadista či patologický 

sexuální agresor 

 

114Hojer při jednom z výslechů odpověděl na dotaz vyšetřovatele, co cítil při pojídání oběti, že to nebyl zrovna 

„pošmak“ - MARKOVIČ, Jiří a ŠULC, Viktorín. Lovec přízraků: vraždy, které šokovaly republiku. 2. vyd. Epocha. 

Praha, 2014. ISBN 978-80-7425-223-5. s. 263 
115ŠULC, Viktorín. Časopis Policista: Příloha - Lovec přízraků [online]. Praha: MV ČR, 2008, 2008(8) [cit. 2019-

01-22]. ISSN 1211-7943. Volně dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/pol8-velpril-mens-pdf.aspx 
116ŠULC, Viktorín. Panoptikum sexuálních vražd. Praha: Epocha, 2015. Victima. ISBN 978-80-7425-254-9. s. 87-

154 
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• pachatel bude mladý muž ve věku 17-35 let, vysoký 180 cm, postavy štíhlé, krevní 

skupina A 

• jeho oběťmi jsou mladé ženy do třiceti let, neexistuje předchozí vztah mezi pachatelem 

a obětí, útočí zezadu, škrtí škrtidlem, napadené ženy z minulosti nezná, vybírá si ženy 

na ulici bez doprovodu, typ lovec, sexuálně nezralý 

• někdy škrtí předpřipraveným škrtidlem, jindy ramínkem od podprsenky nebo jiným 

předmětem, který se dá použít jako škrtidlo a je zrovna dostupný – skutky tedy vykazují 

jak znaky organizovanosti, tak i neorganizovanosti 

• k útokům dochází v noci v různých částech Prahy 

• vedle sexuálního motivu je zde motiv majetkový, neboť pachatelovy oběti bývají 

okradeny o cennosti či hotovost – nemají povahu trofeje, pachatel bude méně majetný 

• na všech obětech kromě jedné násilně vykonal vaginální soulož, ejakulát přítomen 

• vůči objektu touhy cítí nenávist a agresi, odpor zvyšuje jeho agresivitu a vzrušivost 

• scéna deliktu je jedna jediná, nedochází k páchání jednotlivých skutků na různých 

místech nebo k přesouvání těla 

• v souladu s profilem typického českého vraha má i tento pouze základní vzdělání a 

vykonává nekvalifikovanou práci 

• neuspokojivé rodinné zázemí, svobodný, v běžném kontaktu se ženami spíše stydlivý 

• v minulosti se již mohl dopustit drobných krádeží, nenachází se v psychiatricko-

sexuologické péči  

• v trestné činnosti bude s největší pravděpodobností pokračoval dále117 

Straku se podařilo dopadnout za přispění svědeckých výpovědí žen, které jeho pokusy o 

znásilnění ustály a také expertizu Kriminalistického ústavu, jehož pracovníci na oděvech obětí 

objevili drobné kovové částice, což umožnilo odhalit Strakovo profesní zaměření – na učilišti 

pracoval s obráběcími stroji. Přes víkend bydlel u rodičů v Praze, přes týden bydlíval na 

internátu ve Stochově nedaleko Kladna, s čímž se svěřil právě ženám, které se pokusil ještě 

předtím, než začal páchat vraždy, znásilnit. Dotyčné tehdy také okradl a v jeho školní skříňce 

byl mj. nalezen průkaz totožnosti jedné z dam nebo řetízky, které jim patřily.  

 

117KROULÍK, Pavel. Sexuální vraždy. Kriminalistický sborník: časopis pro kriminalistiku, soudní lékařství, trestní 

právo a příbuzné obory. Praha: Vydavatelství časopisů MNO, 1992, 36(6). s. 240, s. 220-221 
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 Informace uvedené v profilu byly podobně jako u Hojera víceméně správné, až na pár 

odchylek. Jiří Straka byl inteligentní nadprůměrně, nepohyboval se v pásmu nízké inteligence. 

Studijní výsledky nekorespondovaly s úrovní jeho intelektu a byly spíše průměrné. V době 

spáchání činu ještě studoval na učilišti – tady se vytvořený profil také mýlil. Nikoho tehdy 

nenapadlo, že pachatelem by mohl být natolik mladý muž. Navíc v běžném kontaktu působil 

na okolí jako poměrně sympatický, pohledný a komunikativní chlapec. Všech skutků se 

dopustil jakožto mladistvý a to bylo taky to jediné, co ho v osmdesátých letech zachránilo před 

uložením trestu smrti. Rodinné zázemí nevykazovalo nějaké výrazné odchylky od normálu, 

Strakův otec akorát pracovně pobýval často mimo domov a výchova tak zůstávala především 

na bedrech přísné matky. Jako žák základní školy byl z důvodu neklidu a nesoustředěnosti 

podroben vyšetření psychologa, který u něj vypozoroval neurotické rysy osobnosti a problém 

označil jako syndrom psychomotorického neklidu vyvolaný chybami ve výchově. Po dopadení 

se Straka ještě v autě vedoucímu týmu kriminalistů k vraždám doznal a během rekonstrukce 

činu i při vytváření posudku s psychiatry spolupracoval. Zvláštnost spatřovali především 

v anetičnosti a naprosté amorálnosti, což z něj v kombinaci s právě poměrně vysokou 

inteligencí, odvahou, dobrou tělesnou konstrukcí i sympatickou fasádou činilo vysoce 

nebezpečného člověka. Znalci Straku charakterizovali jako agresivního jedince se zvýšenou 

sexuální aktivitou se sklony k sadismu a nekrosadismu.  

 Strakovi byl rozsudkem uložen maximální možný trest v délce deseti let, který byl 

v roce 1994 zkrácen aplikací amnestie prezidenta republiky o jeden rok. Během výkonu trestu 

odnětí svobody ho spoluvězni chtěli oběsit a rozkopali mu genitálie (sám Straka se vyjádřil 

v tom smyslu, že jim pomohli i bachaři). Následně se podrobil odborné kastraci a po výkonu 

trestu odnětí svobody následovalo ochranné psychiatrické a sexuologické léčení ústavní 

formou. I přes nesouhlas řady odborníků byla koncem roku 2004 ústavní léčba změněna na 

ambulantní s odůvodněním, že již není nebezpečný pro společnost. Nyní žije s pozměněnou 

identitou ve východní části republiky.118 

 Toliko k nejvýraznějším případům sexuálních vražd na území České republiky (resp. 

Československa), při nichž byl vytvářen profil neznámých pachatelů. Zkušenosti 

s profilováním sexuálních vrahů u nás opravdu nejsou ve srovnání s lidnatějšími státy z důvodu 

nízkého počtu takové trestné činnosti zrovna bohaté (zvlášť ještě v sérii), hodnotit přesnost 

portrétů na základě tak malého počtu případů a vytvářet z nich obecné závěry aplikovatelné i 

 

118ŠULC, Viktorín. Cit. dílo. s. 87-154 
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do budoucna by bylo nemístné. Ani v jednom z případů profil nesestavoval nějaký konkrétní 

profilovač-odborník, ale byl společnou prací týmu složeného z vyšetřovatelů, psychologů, 

psychiatrů a sexuologů. Věda a technika před čtyřmi desítkami let byla samozřejmě zcela jinde 

a vyšetřovatelé v socialistickém Československu neměli k dispozici např. metodu DNA, která 

by celý proces pátrání po nebezpečných delikventech mohla výrazně urychlit. Záznamy kamer, 

sledování polohy a aktivity osob skrze mobilní telefony a další elektronická zařízení – to 

všechno dnes činí opakované páchání trestné činnosti tohoto druhu o poznání složitější. Profily 

se ovšem i s ohledem na dobu vzniku celkem shodovaly s realitou. 

3.2. Co víme o obětech  

Klíčovým zdrojem informací o pachateli je samotná oběť trestného činu. Vyjma poznatků 

z pitevního protokolu a analýzy místa činu je to i celá řada dalších údajů, jako je vzhled 

zemřelého vč. určitých specifik, jeho věk, pohlaví, profese, volnočasové aktivity, životní styl, 

zdravotní stav vč. toho psychického, předešlá možná viktimizace, poslední činnosti v životě 

oběti.  

Nejvýraznějším údajem je vzhled oběti.119 Zejména u sériových vražd se sexuálním 

podtextem může být preferována oběť určitého fyzického vzhledu a pohlaví. Není ojedinělé, že 

pachatel má určitý „typ“. Například výše uvedený spartakiádní vrah si vybíral mladé ženy, 

hubené a dával přednost blondýnám. Obdobné preference měl i Ted Bundy, lovící své oběti na 

amerických kampusech. Jeffrey Dahmer - kanibal, nekrofil a sériový vrah - se zaměřoval na 

mladé muže, nejlépe afroameričany. „Milwaulkee Monster“ se při výsleších vyjádřil 

následovně: „Jediným motivem, který kdy byl, bylo úplné ovládání člověka; osoby, kterou jsem 

shledal fyzicky atraktivní. A chtěl jsem ji držet u mě tak dlouho, jak to jen bude možné, i kdyby 

to mělo znamenat jen ponechání jejich části.“120  

Oběťmi trestných činů bývají v celosvětovém měřítku převážně muži (dle dostupných 

statistik OSN z roku 2017 tvoří až 81% všech obětí).121 Jak je tomu ale v případě sexuálních 

vražd? Usmrcení se sexuálním podtextem je v oficiálních statistikách zpravidla vykazováno 

 

119HOLMES, Ronald M. a Stephen T. HOLMES. Profiling violent crimes: an investigative tool. 4th ed. Los 

Angeles: Sage, c2009. ISBN 9781412959988. s. 182-183 
120Confessions of a serial killer- Jeffrey Dahmer. In: Top Documentary Films [online]. [cit. 2021-09-06]. Volně 

dostupné z: https://topdocumentaryfilms.com/confessions-of-a-serial-killer/ 
121UNODC, Global Study on Homicide 2019: Homicide: extent, patterns, trends and criminal justice 

response [online]. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019 [cit. 2020-06-03]. Volně dostupné z: 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf 
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jako vražda bez bližších specifikací, nebo se tyto statistiky zaměřují převážně na sexuální násilí 

páchané osobami z blízkého okolí oběti (např. honor killings v muslimských komunitách, 

znásilnění či vraždy páchané manželem/partnerem). Určitá data k odpovědi na tuto otázku 

poskytuje studie z roku 2007: 90% obětí sexuálních vražd podle ní představují ženy, přičemž 

mezi pachateli takových skutků je podíl ženské populace mizivý.122 Viktimizovány bývají 

v těchto případech zpravidla ženy mladé, které jsou shledávány jako zranitelnější i samotným 

pachatelem. 

Výběr oděvu oběti může taky hrát ve vnímání pachatele svou roli. Gary Ridgway, 

známý také jako „Green River Killer“ (v osmdesátých letech usmrtil téměř pět desítek žen), si 

vybíral za cíl oběti, které byly podle jeho vnímání oblečeny jako prostitutky, přestože se takové 

profesi mnohé z nich nevěnovaly.  

Styl života123 může poskytnout cenné informace o volnočasových aktivitách oběti a tedy 

i o tom, kde si ji pachatel mohl vytipovat. Ať už jde o koníčky veskrze prospěšné nebo o záliby 

méně zdravé jako je užívání drog, návštěvy barů, požívání alkoholu atp. Tyto informace se sice 

z těla mrtvého nevyčtou, ale každý kdysi živý jedinec měl přátele, známe, kolegy, spolužáky, 

rodinné příslušníky. Ti mohou být nápomocni při vytváření přehledu o způsobu života 

zemřelého. 

S výše uvedeným souvisí i povolání a síť kontaktů zesnulého. Na stopu mohou 

vyšetřovatele navést informace o vazbách obchodních, v zaměstnání, ve škole nebo 

organizacích, kde se očekává sdružování na základě určitého společného zájmu daných jedinců. 

Zapomínat by se nemělo ani na bývalá zaměstnání, neboť na všech typech pracovišť se vytváří 

vztahy s různou dynamikou. 

Místo bydliště bývá často indikátorem socioekonomického postavení, ale může 

vyšetřovatelům dát například odpověď na otázku, jakým způsobem bylo na oběť zaútočeno. 

Vyloučené lokality jsou charakterizovány vyšší mírou kriminality (což ale neznamená, že 

k vraždám nedochází i v lépe situovaných sousedstvích). Právě sousedé mohou mít přehled o 

kontaktech a návštěvách v obydlí zemřelého, jeho návratech domů či odchodech. 

Nejen k identifikaci oběti slouží zdravotní dokumentace. Totožnost zemřelého se kromě 

metody DNA dá určit zejména podle chrupu a záznamů ošetřujícího zubního lékaře. Tento 

 

122VAN PATTEN, Isaac T. a Paul Q. DELHAUER. Sexual Homicide: A Spatial Analysis of 25 Years of Deaths 

in Los Angeles. Journal of Forensic Sciences [online]. 2007, 52(5), s. 1129-1141 [cit. 2020-06-04]. DOI: 

10.1111/j.1556-4029.2007.00531.x. ISSN 00221198. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1556-

4029.2007.00531.x 
123HOLMES, Ronald M., et al. Cit. dílo. s. 183 
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způsob se bude využívat převážně tehdy, je-li již identita mrtvoly nerozpoznatelná a tělo se 

nachází ve značném stadiu rozkladu. Trpěla-li například oběť nějakou pohlavní chorobou, s níž 

navštívila lékařskou ordinaci, mohlo se toto onemocnění přenést na jakoukoli osobu, s níž došlo 

k pohlavnímu nebo obdobnému styku, vč. pachatele. Mentální nastavení oběti by mělo být 

zkoumáno podobně jako je zkoumáno u pachatele (byť zde jsou samozřejmě větší limitace). 

Může napovědět, jakým způsobem oběť reagovala na okolí, s jakým typem lidí komunikovala 

nebo přišla do kontaktu, jak vnímala realitu kolem sebe. 

Psychosexuální charakteristika oběti může v některých případech taky napovědět více. 

Každý z nás je komplexem určitých vlastností, které se sice mění a vyvíjí v čase, ale základ 

zůstává stejný. Pro lepší pochopení celkové charakteristiky oběti a jejího výběru protějšku je 

vhodné kontaktovat i předchozí partnery zemřelého.  

Zmapovat je nutné i poslední aktivity oběti. Co předcházelo smrti, kde se oběť 

pohybovala, zda byly aktivity běžné nebo vybočovaly z běžného dne zemřelého, proč došlo ke 

změně oproti normálu, s kým oběť komunikovala, co daným osobám sdělovala, jak na ně 

působila? Mohla tedy oběť učinit něco, čím na sebe přitáhla pozornost predátora?124 

Ačkoli velká pozornost bývá zpravidla věnována samotným charakteristikám pachatele, 

tak nelze zapomínat na to, že ani výběr oběti nebývá zcela náhodný, a jedná se vedle 

charakteristik zjišťovaných a popisovaných v kapitole 2.1 o nezbytný komponent celé 

skládačky. 

4. Kritika psychologického profilování 

Induktivní profilovací metody, tedy analýza scény deliktu a investigativní psychologie 

(potažmo geografické profilování) stojí na dvou základních premisách: předpokladu homologie 

a behaviorální konzistenci. Předpokladem homologie rozumíme, že chování dvou různých 

pachatelů s obdobnými charakteristikami osobnosti bude při spáchání stejného druhu trestného 

činu vykazovat shodu. Jinak řečeno, čím podobnější si pachatelé budou, tím podobnější bude i 

způsob spáchání trestného činu. Teorie behaviorální konzistence předpokládá, že týž jedinec se 

bude chovat víceméně obdobným způsobem nehledě na druh spáchaného trestného činu.  

Byť některé charakteristiky mohou být konzistentní, nebude tomu tak pokaždé. V úvahu 

je třeba brát i vývoj osobnosti jedince, momentální nálady, vliv substancí lidskému tělu cizí125 

 

124Tamtéž. s. 184-185 
125TURVEY, Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 2012. s. 405 
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nebo i nadměrnou/nedostatečnou produkci látek v organismu člověka a jejich vzájemné 

spolupůsobení. 

Alison a Mokros se za pomoci empirických metod pokoušeli ověřit platnost výše 

uvedených předpokladů na vzorku sta pachatelů znásilnění ve Velké Británii v letech 1974-

1995. Ověřovali předpoklad homologie ve vztahu k věku, sociodemografickým 

charakteristikám a předchozí trestné činnosti pachatelů. Vycházeli z výpovědí obětí a 

policejních záznamů, které obsahovaly údaje jako věk, etnickou příslušnost, profesi a její druh, 

úroveň vzdělání, kvalifikaci, rodinný stav, zda pachatel žije sám nebo s jinými osobami, 

kriminální minulost nebo zda se již dopustil v minulosti znásilnění a byl za to potrestán. 

Homologii se v tomto případě nepodařilo prokázat, což autoři výzkumu odůvodňují tím, že tato 

premisa je příliš zjednodušující, aby byla jedním ze základů pro profilování, a přiklánějí se 

spíše k využití poznatků o psychologii osobnosti.126 Lidské chování je složitý komplex 

ovlivněný celou řadu faktorů, proto ani nemůže být smyslem profilování označení konkrétní 

osoby pachatele, ale spíše zúžení okruhu podezřelých.127  

Turvey128 považuje zejména metodiku FBI za diskutabilní. Poukazuje na to, že 

charakteristiky pachatelů byly původně zjišťovány na základě rozhovorů s usvědčenými 

pachateli, kdy zpovídaní mohli něco zatajit, zveličovat nebo rovnou neříkat pravdu. Přání bývá 

otcem myšlenky, takže je také možné, že si Douglas s kolegy projektovali vlastní představy o 

dotazovaných do popisu jejich vlastností, které by si vyšetřovatelé přáli, aby pachatelé měli. 

Není známo, že by se interview podobného rozsahu konaly i mimo území velkého státu spolu 

s jeho specifiky jako je právě USA, je tedy obtížné posuzovat, zda lze poznatky FBI aplikovat 

beze změny i na pachatele sériových trestných činů v jiných oblastech světa. Tvůrcům analýzy 

scény deliktu bývá kromě spoléhání se na pravdivost sdělení poskytnutých pachateli vytýkán 

rovněž nedostatek spolehlivosti jejich metody, nesystematický sběr dat pro účely profilování, 

přijímání teorií a hypotéz jako daného faktu, neschopnost podložit názory poznatky 

způsobilými ověření, absence srovnání shody vytvořených profilů s pachateli, kteří jsou již 

odhaleni.129 

 

126MOKROS, Andreas a Laurence J. ALISON. Is offender profiling possible? Testing the predicted homology of 

crime scene actions and background characteristics in a sample of rapists. Legal and Criminological Psychology 

[online]. The British Psychological Society. 2002, 7(1), 25-43 [cit. 2020-02-07]. DOI: 10.1348/135532502168360. 

ISSN 13553259. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1348/135532502168360 
127PETHERICK, Wayne. Cit. dílo. s. 113 
128TURVEY, Brent E. Cit. dílo. s. 74 
129Tamtéž, s. 80 
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Snook, et al.130 upozorňuje, že nejen analýza scény deliktu z dílny FBI, ale induktivní 

metody obecně jsou založeny na překonaných teoriích osobnosti, které se nepodařilo empiricky 

ověřit131 a není prokázáno, že by předpovědi zkušených profilovačů byly výrazně přesnější než 

předpovědi nováčků. Profilování neváhá označit za iluzorní a stavět jej na roveň víry ve vágní 

informace tolik typické pro astrologii. Zamýšlí se nad tím, proč stále v nemalém množství 

populace rezonuje přesvědčení, že některé zvláštní situace nelze vysvětlit za pomoci vědecky 

podložených argumentů. Přesvědčení lidská jsou produktem zpracovávání informací z okolí a 

jsou-li tyto nepřesné nebo chybné, pak bude chybné i přesvědčení. Omyly v percepci způsobuje 

celá řada faktorů, jejichž rozbor nelze v této práci obsáhnout a ani není jejím smyslem. 

Nekritické přitakávání profilovacím postupům přisuzuje vzájemnému působení informací o 

profilování z vnějšku (ať už se jedná o vliv médií nebo sebeprezentaci samotných profilovačů) 

a tomu, jak lidská mysl informace zpracovává. 

V řadě případů byly důkazy založené na profilování odmítnuty soudy ve Spojených 

státech jako nepřípustné a profilování se dostalo na seznam „junk science“.132 Na nutnost dávat 

si pozor při odlišování výpovědí znalců - které jsou řádně podloženy vědeckými fakty - od 

spekulativních prohlášení samozvaných expertů, poukazovali již Ziskin a Faust.133 To byl 

pravděpodobně taky hlavní důvod, který vedl ke změně terminologie a namísto profilování 

pachatele se začalo používat označení analýza scény deliktu, který nevyvolával v očích soudu 

negativní konotace. 

Výběr znaků pachatele pro vytvářený profil někdy označuje komunita vyšetřovatelů za 

tunelové vidění. Podle Godwina134 se profilovači zaměřují na zapamatovatelné charakteristiky 

a ostatní detaily, které se jim nedaří s jistotou určit, v tichosti vypustí. Selektivní proces myšlení, 

kdy si profilovač z rozmanitých alternativních teorií vybere pouze jednu, která je jednodušší k 

pochopení, ale vede ke stejnému výsledku jako ty ostatní, označuje logika jako Occamovu 

břitvu. Godwin, podobně jako řada dalších kritiků, oponuje především postupům typickým pro 

induktivní metody profilování, byť je nikoli zcela správně označuje jako deduktivní. Výtky 

směřuje k nepodloženosti teoretického zázemí a jako příklad uvádí odůvodňování motivu 

 

130SNOOK, et al. Cit. dílo. s. 1257-1276 [cit. 2020-02-08].  
131viz kapitola 1.3. 
132pavěda, pseudověda, podřadná věda 
133FAUST, D a J ZISKIN. The expert witness in psychology and psychiatry. Science [online]. 1988, 241(4861), s. 

31-35 [cit. 2020-02-09]. DOI: 10.1126/science.3291114. ISSN 0036-8075. Dostupné z: 

https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.3291114 
134GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal of Police and 

Criminal Psychology [online]. 2002, 17(1), s. 1-18 [cit. 2020-02-09]. DOI: 10.1007/BF02802858. ISSN 0882-

0783. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/BF02802858 
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vraždy existencí duševní poruchy pachatele, vrozenými predispozicemi a fantaziemi. Ani jedno 

z toho však motivem být nemůže, z čehož usuzuje, že není možno s jistotou označit třeba 

fantazii jakožto spouštěč pachatelova chování. Fantazijní představy si utváří jak pachatel 

mentálně zdravý, tak i ten s duševní odchylkou. 

Většina negativních hodnocení profilování v literatuře a vědeckých článcích se 

zaměřuje na postupy induktivní. Relativně mladá metoda behaviorální analýzy pro účely 

profilování, kterou v souladu s Turveym označuji v této práci za deduktivní, nebyla zatím 

podrobena zevrubné kritice jako předchozí postupy. 

Osobně považuji už neustálenost definice psychologického profilování za 

problematickou. Několikrát v této práci zdůrazňuji, že trestná činnost, na kterou by se 

psychologické profilování dalo použít nebo se používá, je spíše okrajovou záležitostí – zvláště, 

co se sexuálních vražd týká. V českém měřítku rozhodně, ve světovém i přes větší počet případů 

také. S tím v případě induktivních metod souvisí malý počet případů, z nichž by bylo možno 

extrahovat poznatky, ty posléze zobecnit a aplikovat na nový případ. Každý případ ze vzorku 

vykazuje určitá specifika, která jsou součástí celku a u nových případů podobného druhu 

najdeme zcela jiné zvláštnosti než u předchozích modelových trestných činů. Statistiky 

například hovoří, že je více pravděpodobné, že pachatel si znova vybírá oběť stejné rasy než 

rozdílné. V rasově poměrně homogenní české společnosti, navíc na miniaturním vzorku 

sexuálních vražd, příklad zrovna nenajdeme, ale když zamíříme opět USA a zůstaneme u 

tématu sériových sexuálních vražd, vzpomeneme si třeba na Jeffreyho Dahmera, zmiňovaného 

v kapitole 3.2. Bílý muž, který si vybíral převážně mladé homosexuální afroameričany. Pokud 

bychom postupovali podle modelového případu, mohlo by se stát, že vyloučíme okruh 

podezřelých, mezi kterými se pachatel nachází. Podle mého názoru je dnes např. dělení 

pachatelů na organizované a neorganizované podle znaků uvedených v kapitole 1.2.2. 

zastaralým konceptem, který byl již vyvrácen. Nemůžeme přece tvrdit, že dezorganizovaný 

pachatel bude automaticky společenský outsider, kdežto pokud bude scéna deliktu a tělo 

pečlivěji upraveno, máme co dočinění se spořádaným, uhlazeným a inteligentním pachatelem, 

který má vše pečlivě promyšleno. Navíc, každý jedinec se v průběhu života vyvíjí a mění, a to 

platí pro pachatele a jeho modus operandi. Chování pachatele není na základě předchozích 

znalostí o jeho založení stoprocentně předvídatelné a v průběhu času neměnné, zvláště u 

sexuální vraždy, kde pachatel neadekvátně reaguje na silný spouštěč. Vycházíme tedy při 

hodnocení např. z poznatků o scéně deliktu, které nemusí být fakticky správné. Do celkového 
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profilu se tedy mohou přimíchávat informace zcela chybné a dojde k vytvoření množiny 

podezřelých, z níž hledaný delikvent vypadne. 

Turvey správně upozorňuje na to, že řada informací o pachatelích samotných, na jejichž 

základě byly vytvářeny původní typologie, vychází z rozhovorů agentů FBI s usvědčenými 

vrahy. A ti si mohou být dobře vědomi, že je k nim upřena silná pozornost veřejnosti a chtít u 

ní vytvořit představu o sobě samém, která se zcela neshoduje s realitou. Někdy záměrně v rámci 

sebepropagace, někdy v důsledku pokřiveného vidění sebe sama i světa okolo. Ještě 

pesimističtěji se, nejen z tohoto důvodu, k induktivním metodám staví Snook, et al. 

Deduktivní metody v čele s behaviorální analýzou se zdají být vhodnější, poněvadž se 

zaměřují na konkrétní vyšetřovaný případ a snaží se detailněji rozebrat a prozkoumat důkazní 

materiál za využití viktimologie, forenzní analýzy, analýzy scény deliktu a pachatelova 

chování; a zaměřit tak pozornost vyšetřovatelů na specifické rysy podezřelého, spíše než 

obsáhnout kompletní charakteristiku jeho osobnosti. Metoda behaviorální analýzy se mj. 

v posledních letech stává populární a vyhledávanou ve zcela jiné oblasti, než je výjimečné 

profilování pachatelů sexuálních vražd – a to v případech kyberkriminality. Analýzou dat 

(historie vyhledávání, data obsažená v zařízení, smazaná data atd.) lze v určitých případech lépe 

porozumět vztahu oběť-pachatel, motivaci pachatele, dynamice páchané trestné činnosti, 

podpisu pachatele i jeho profilu.135

 

135AL MUTAWA, Noora, Joanne BRYCE, Virginia N.L. FRANQUEIRA, Andrew MARRINGTON a Janet C. 

READ. Behavioural Digital Forensics Model: Embedding Behavioural Evidence Analysis into the Investigation 

of Digital Crimes. Digital Investigation [online]. 2019, 28, s. 70-82 [cit. 2021-9-7]. ISSN 17422876. DOI: 

10.1016/j.diin.2018.12.003. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287618301981?via%3Dihub 
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Závěr 

Metoda psychologického profilování pachatele, jejíž počátky můžeme vystopovat do 

sedmdesátých let dvacátého století, sice nepatří s ohledem na rok vypracování této diplomové 

práce k naprostým novinkám na poli kriminalistické praxe, rozhodně se však řadí k novějším 

metodám. Původně byla určena jako pomocný nástroj pro objasnění násilné trestné činnosti 

vykazující specifický rukopis pachatele a spolu s jejím vývojem se rozšířil i okruh trestné 

činnosti, při jejímž objasňování začalo být psychologické profilování využíváno. Detaily a 

postupy, kterak dojít k výslednému portrétu pachatele, vykazují odlišnosti zejména podle toho, 

v jaké oblasti světa působí její nejvýraznější zastánci. Mezi průkopníky této metody patří 

bezpochyby americká FBI. 

Počáteční nadšení z užívání nové metody ve vyšetřovací praxi podpořené její 

medializací vystřídala skepse a nedůvěra k zařazení psychologického profilování mezi 

plnohodnotné procedury nápomocné vyšetřování. Kritické hlasy vytýkaly metodě nedostatečné 

vědecké zakotvení, vágnost či právě roztříštěnost v postupech. Vzhledem k tomu, že se jedná 

v podstatě o součást aplikované psychologie, nemůže být psychologické profilování z podstaty 

věci exaktní tak jako standartní vyšetřovací metody. Je potřeba mít na paměti, že závěry 

profilujících odborníků jsou pouze pravděpodobné a smyslem nikdy nebylo poskytnout 

jednoznačnou odpověď, ale pouze snížit okruh podezřelých v případech, kdy se vyšetřovatelé 

ocitnou ve slepé uličce. Jako pomocný nástroj je psychologické profilování – postupuje-li 

odborník v souladu s aktualizovanými poznatky - i přes určitou problematičnost stále užitečné, 

což potvrzují i některé nedávné studie zmiňované v této diplomové práci. Prvotní pokusy o 

profilování založené na intuici, překonaných typologiích osobnosti a snaze vytvářet modely, 

vystřídal střízlivější přístup k vytváření profilů, kde jsou si tvůrci sami vědomi nutnosti 

týmového postupu při zdokonalování této metody. 

Ačkoli je profilování stále spojováno spíše s vraždami a znásilněními, páchanými 

nejlépe v sérii – a na nich je postup vytváření portrétu, otázky spojené s osobou oběti a 

pachatele v této práci popisován – může být užitečným nástrojem i v případech, k nimž dochází 

častěji nebo svou závažností ohrožují více členů lidské společnosti. Z nejdůležitějších uveďme 

zejména krádeže vloupáním, teroristické útoky nebo některé případy kyberkriminality. 

Věřím, že i přes složitost tématu diplomové práce se mi podařilo dosáhnout cíle 

nastíněného v úvodu, tedy poskytnout ucelený náhled na psychologické profilování, včetně 

jeho pozitiv i slabých stránek.



48 

 

Seznam použitých zdrojů 

monografie 

AINSWORTH, Peter B. Offender profiling and crime analysis. Portland, Or.: Willan, 2001. 

ISBN 1903240212 

BEAUREGARD, Eric a Melissa MARTINEAU. The sexual murderer: offender behavior and 

implications for practice. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 

9781315683768 

CANTER, David V. Criminal shadows: inside the mind of the serial killer. London: 

HarperCollins, 1995. ISBN 978-0006383949 

CRIGHTON, David A. a Graham J. TOWL. Forensic psychology. 2nd edition. Malden, MA: 

BPS/Wiley, 2015. ISBN 9781118757789 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-461-9 

FARRINGTON, David P., PIQUERO, Alexis Russell a Wesley G. JENNINGS. Offending from 

Childhood to Late Middle Age: Recent Results from the Cambridge Study on Delinquent 

Development. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-6104-3 

FENDRICH, Zdeněk. Farmakologie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2002. Učební texty 

Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0473-6 

GILLERNOVÁ, Ilona a BOUKALOVÁ, Hedvika. Vybrané kapitoly z kriminalistické 

psychologie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1293-3 

HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 

807178303x 

HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu 

pachatele. Praha: Jaroslav Hofman, 2010. ISBN 978-80-904379-0-6 

HOLMES, Ronald M. a Stephen T. HOLMES. Profiling violent crimes: an investigative tool. 

4th ed. Los Angeles: Sage, c2009. ISBN 9781412959988 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3 

KOCSIS, Richard N. Criminal profiling: principles and practice. Totowa, N.J.: Humana Press, 

2006. ISBN 1-58829-639-3 

MARKOVIČ, Jiří a ŠULC, Viktorín. Lovec přízraků: vraždy, které šokovaly republiku. 2. vyd. 

Epocha. Praha, 2014. ISBN 978-80-7425-223-5 

MICHAUD, Stephen G. The Evil That Men Do:FBI Profiler Roy Hazelwood's Journey into the 

Minds of Sexual Predators. St. Martin’s Press. 2000. ISBN 0-312-97060-9 

MRKVIČKA, Jiří. Člověk v akci - motivace lidského jednání. Praha: Avicenum, 1971, ISBN 

08-030-71 



49 

 

MUSIL, Jan. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita 

Karlova, 1982 

PETHERICK, Wayne. Serial crime: theoretical and practical issues in behavioral profiling. 

2nd ed. Boston: Elsevier Academic Press, c2009. ISBN 978-0123749987 

RESSLER, Robert K., Ann Wolbert BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual homicide: 

patterns and motives. Lexington, Mass.: Lexington Books, c1988. ISBN 066916559x 

SCHLESINGER, Louis B. Sexual murder: catathymic and compulsive homicides. Boca Raton, 

FL: CRC Press, 2004. ISBN 0849311306 

STREJC, Přemysl. Soudní lékařství pro právníky. V Praze: C.H. Beck, 2000. Beckova skripta. 

ISBN 80-717-9364-7 

ŠULC, Viktorín. Panoptikum sexuálních vražd. Praha: Epocha, 2015. Victima. ISBN 978-80-

7425-254-9 

TURVEY, Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 4th 

ed. Burlington, MA: Academic Press, c2012. ISBN 978-0123852434 

WEISS, Petr. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8 

 

články v odborných časopisech a sbornících 

AIGNEROVÁ, A. Co je forenzní lingvistika. Kriminalistika. 2001, roč. 34, č. 1. ISSN 1210-

9150. Volně dostupný na 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_01/foren.html 

AL MUTAWA, Noora, Joanne BRYCE, Virginia N.L. FRANQUEIRA, Andrew 

MARRINGTON a Janet C. READ. Behavioural Digital Forensics Model: Embedding 

Behavioural Evidence Analysis into the Investigation of Digital Crimes. Digital Investigation 

[online]. 2019, 28, s. 70-82 [cit. 2021-9-7]. ISSN 17422876. DOI: 10.1016/j.diin.2018.12.003. 

Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287618301981?via%3Dihub 

BENNELL, Craig, Sarah BLOOMFIELD, Karla EMENO a Evanya MUSOLINO. Classifying 

Serial Sexual Murder/Murderers. Criminal Justice and Behavior [online]. 2012, 40(1), 5-25 

[cit. 2020-02-26]. DOI: 10.1177/0093854812460489. ISSN 0093-8548. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854812460489 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. ČERVINKA, František. Psychologické profilování: mýtus a 

skutečnost. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ředitelství 

služby kriminální policie, 1995, 1995(1). ISSN 1210-9150. s. 21 

DOUGLAS, John E., Robert K. RESSLER, Ann W. BURGESS a Carol R. HARTMAN. 

Criminal profiling from crime scene analysis. Behavioral Sciences & the Law [online]. 1986, 

4(4), 401-421 [cit. 2020-02-08]. DOI: 10.1002/bsl.2370040405. ISSN 07353936. s. 405. 

Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/bsl.2370040405 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2001/01_01/foren.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287618301981?via%3Dihub
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854812460489
http://doi.wiley.com/10.1002/bsl.2370040405


50 

 

DOUGLAS, John E. a Roy R. HAZELWOOD. The Lust Murderer. FBI Law Enforcement 

Bulletin. National Institute of Justice. 1980, 49(4). s 18-22 

FAUST, D a J ZISKIN. The expert witness in psychology and psychiatry. Science [online]. 

1988, 241(4861), 31-35 [cit. 2020-02-09]. DOI: 10.1126/science.3291114. ISSN 0036-8075. 

Dostupné z: https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.3291114 

FOLINO, Jorge Oscar. Sexual Homicides and Their Classification According to Motivation: A 

Report from Argentina. International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology [online]. 2016, 44(6), 740-750 [cit. 2020-02-25]. DOI: 

10.1177/0306624X00446009. ISSN 0306-624X. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X00446009 

FOX, Bryanna Hahn a FARRINGTON, David P.. Behavioral Consistency Among Serial 

Burglars. Crime & Delinquency [online]. 2016, 62(9), 1123-1158 [cit. 2020-02-04]. DOI: 

10.1177/0011128714540275. ISSN 0011-1287. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011128714540275 

GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal 

of Police and Criminal Psychology [online]. 2002, 17(1), 1-18 [cit. 2020-02-09]. DOI: 

10.1007/BF02802858. ISSN 0882-0783. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/BF02802858 

KEPPEL, Robert D. a Richard WALTER. Profiling Killers: A Revised Classification Model 

for Understanding Sexual Murder. International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology [online]. 2016, 43(4), 417-437 [cit. 2020-02-26]. DOI: 

10.1177/0306624X99434002. ISSN 0306-624X. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X99434002 

KEPPEL, Robert D., WEIS, Joseph G., Katherine M. BROWN a Kristen WELCH. The Jack 

the Ripper murders: modus operandi and signature analysis of the 1888-1891 Whitechapel 

murders. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling: J. Investig. Psych. 

Offender Profil. [online]. 2005, 2(1), 1-21 [cit.2019-01-17]. DOI:10.1002/jip.22. ISSN 1544-

4759. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/jip.22 

KERR, Kevin J., Anthony R. BEECH a David MURPHY. Sexual homicide: Definition, 

motivation and comparison with other forms of sexual offending. Aggression and Violent 

Behavior [online]. 2013, 18(1), 1-10 [cit. 2020-02-26]. DOI: 10.1016/j.avb.2012.05.006. ISSN 

13591789. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359178912000626 

KROULÍK, Pavel. Sexuální vraždy. Kriminalistický sborník: časopis pro kriminalistiku, soudní 

lékařství, trestní právo a příbuzné obory. Praha: Vydavatelství časopisů MNO, 1992, 36(6). s. 

240, s. 220-221 

MOKROS, Andreas a Laurence J. ALISON. Is offender profiling possible? Testing the 

predicted homology of crime scene actions and background characteristics in a sample of 

rapists. Legal and Criminological Psychology [online]. The British Psychological Society. 

2002, 7(1), s. 25-43 [cit. 2020-02-07]. DOI: 10.1348/135532502168360. ISSN 13553259. 

Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1348/135532502168360 

https://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.3291114
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X00446009
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011128714540275
http://link.springer.com/10.1007/BF02802858
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X99434002
http://doi.wiley.com/10.1002/jip.22
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1359178912000626
http://doi.wiley.com/10.1348/135532502168360


51 

 

PINIZZOTTO, Anthony J. a FINKEL, Norman J. Criminal Personality Profiling: An outcome 

and process study. Law and Human Behavior. Springer, 1990, 14(3), s. 215-233. ISSN 0147-

7307. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1393465 

POLIŠENSKÁ, Veronika A. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 2008, roč. 

41, č. 4, ISSN 1210-9150. s. 287-294 

SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul 

GENDREAU. The Criminal Profiling Illusion. Criminal Justice and Behavior [online]. 2008, 

35(10), s. 1257-1276 [cit. 2020-02-08]. DOI: 10.1177/0093854808321528. ISSN 0093-8548. 

Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854808321528 

ŠULC, Viktorín. Časopis Policista: Příloha - Lovec přízraků [online]. Praha: MV ČR, 2008, 

2008(8) [cit. 2019-01-22]. ISSN 1211-7943. Volně dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/soubor/pol8-velpril-mens-pdf.aspx 

VALENTA, Zbyněk. Psychologické profilování u nás - ano či ne?. Československá 

kriminalistika – časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše vojsko, 1992, 25(3). 

ISSN 0862-1969. s. 262 

VYHLÍDALOVÁ, Pavla. K otázce psychologického profilování. Československá 

kriminalistika - časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše Vojsko, 1990, roč. 23, 

č. 1-2, ISSN 0862-1969. s. 72 

VAN PATTEN, Isaac T. a Paul Q. DELHAUER. Sexual Homicide: A Spatial Analysis of 

25Years of Deaths in Los Angeles. Journal of Forensic Sciences [online]. 2007, 52(5), s. 1129-

1141 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2007.00531.x. ISSN 00221198. Dostupné 

z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1556-4029.2007.00531.x 

 

elektronické zdroje 

Confessions of a serial killer- Jeffrey Dahmer. In: Top Documentary Films [online]. [cit. 2021-

09-06]. Volně dostupné z: https://topdocumentaryfilms.com/confessions-of-a-serial-killer/ 

Death Investigation: A Guide for the Scene Investigator [online]. Washington, DC: U.S. 

Department of Justice, 2011 [cit. 2021-9-7]. Volně dostupné z: 

https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/234457.pdf 

ECRI [online]. About ECRI. 2020. Vancouver: Environmental Criminology Research. Volně 

dostupné z: http://ecricanada.com/about-ecri/ 

FBI. Investigative & Operations Support: National Center for the Analysis of Violent Crime 

(NCAVC) [online]. [cit. 2019-01-16]. Volně dostupné z: https://www.fbi.gov/services/cirg 

JANOUŠ, Vilém. Vraždy podle vzorce, unikátní systém loví zločince [online]. Deník.cz. 2011 

[cit. 2020-01-23]. Volně dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/vrazdy-podle-vzorce-

unikatni-system-lovi-zlocince.html 

MEKETA, Tina. New findings—Burglars have one of four personalities, and they're finally 

getting caught [online]. Phys.org. 2017 [cit. 2020-02-04]. Volně dostupné z: 

https://phys.org/news/2017-12-findingsburglars-personalities-theyre-caught.html 

https://www.mvcr.cz/soubor/pol8-velpril-mens-pdf.aspx
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1556-4029.2007.00531.x
https://topdocumentaryfilms.com/confessions-of-a-serial-killer/
https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/234457.pdf
http://ecricanada.com/about-ecri/
https://www.fbi.gov/services/cirg
https://www.denik.cz/z_domova/vrazdy-podle-vzorce-unikatni-system-lovi-zlocince.html
https://www.denik.cz/z_domova/vrazdy-podle-vzorce-unikatni-system-lovi-zlocince.html
https://phys.org/news/2017-12-findingsburglars-personalities-theyre-caught.html


52 

 

PEDNEAULT, Amelie. Ted Bundy on the "malignant being": An analysis of the justificatory 

discourse of a serial killer [online]. [cit. 2020-10-18]. Volně dostupné z: 

http://www.sfu.ca/~palys/crim862-Pedneault-TedBundyJustificatoryDiscourse.pdf 

SCOTT A., Bonn. The Birth of Modern Day Criminal Profiling [online]. psychologytoday.com. 

26.5.2015 [cit. 2019-01-16]. Volně dostupné z: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201505/the-birth-modern-day-

criminal-profiling 

Statistické přehledy kriminality za rok 2020 [online]. policie.cz. [cit. 2021-06-23]. Volně 

dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020 

Statistické přehledy kriminality za rok 2019: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. 

policie.cz. [cit. 2020-06-04]. Volně dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2018: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. 

policie.cz. [cit. 2020-06-04]. Volně dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2017: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. 

policie.cz. [cit. 2020-06-04]. Volně dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx 

Statistické přehledy kriminality za rok 2016: Analýza stavu a vývojových trendů [online]. 

policie.cz. [cit. 2020-06-04]. Volně dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx 

UNODC, Global Study on Homicide 2019: Homicide: extent, patterns, trends and criminal 

justice response [online]. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019. [cit. 2020-

06-03]. Volně dostupné z: https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/gsh/Booklet2.pdf 

 

právní předpisy a judikatura 

Usnesení NS 3 Tdo 96/2010 

http://www.sfu.ca/~palys/crim862-Pedneault-TedBundyJustificatoryDiscourse.pdf
https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201505/the-birth-modern-day-criminal-profiling
https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201505/the-birth-modern-day-criminal-profiling
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2019.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2017.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx
https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2016.aspx


53 

 

Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři 

klíčová slova v českém jazyce 

Psychologické profilování pachatele 

 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je metoda psychologického profilování pachatele, která byla 

původně vytvořena v sedmdesátých letech dvacátého století americkou FBI jako pomocný 

nástroj k objasnění závažné trestné činnosti, především sériových vražd či znásilnění. Metoda 

spočívá v usuzování charakteristik pravděpodobného pachatele z charakteristik místa činu a 

způsobu provedení činu samotného. Cílem je vytvořit portrét pravděpodobného pachatele. 

Orgány činnými v trestním řízení bývá většinou vnímána jako užitečný nástroj v případech, kdy 

se obvyklými vyšetřovacími metodami nedaří odhalit identitu neznámého pachatele. Cílem této 

diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na metodu psychologického profilování, 

zahrnující její výhody a nevýhody, a to bez mediálního zkreslování. 

 Tato práce je rozdělena do čtyř základních kapitol: první definuje termín 

psychologického profilování a zaměřuje se na historii profilování a jeho nejvýraznější přístupy 

– analýzu scény deliktu, investigativní psychologii a behaviorální analýzu. Dále v této kapitole 

popisuji požadavky na zkušenosti a vzdělání, které by měl odborník vytvářející portrét splňovat. 

Poslední podkapitola se zaobírá trestnými činy vhodnými pro profilování, stejně jako těmi, kde 

se využít profilování nedoporučuje. 

 Druhá kapitola se zabývá procesem vytváření profilu a jednotlivými nejdůležitějšími 

kroky při jeho sestavování. Fáze jsou děleny do tří základních otázek – jak byl trestný čin 

spáchán, co pachatele motivovalo a nakonec, jaké jsou pravděpodobné fyzické, psychické a 

demografické charakteristiky neznámého pachatele. 

 Třetí kapitola se pokouší čtenáři přiblížit použití psychologického profilování při 

objasňování sexuálních vražd, zaměřuje se na poznatky o jejich pachatelích a obětech a kterak 

se jejich charakteristiky odráží v provedení trestného činu. Čtvrtá, tedy poslední kapitola, se 

snaží kriticky zhodnotit induktivní i deduktivní přístupy k profilování a kvalitu výstupů i 

metody profilování jakožto celku.  
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Psychological profiling of an offender 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the method called psychological profiling (also called 

criminal profiling or offender profiling), which was created in the 1970s by the American FBI 

to help investigators to solve serious violent crimes, such as serial murders or rapes. It involves 

working out the characteristics of an offender by examining the characteristics of the crime 

scene and the crime itself. Its aim is to create a profile of a likely offender, therefore it is usually 

perceived as a useful tool by law enforcement agencies when regular forensic methods fail to 

reveal the indentity of an unknown suspect. The main goal of this thesis is to provide a 

comprehensive view of this method, including its advantages and disadvantages, free from 

media distortion. 

 The thesis consists of four main chapters. The first chapter explains the term 

psychological profiling and its roots and definitions, focuses on the history of the method and 

its most significant approaches – crime analysis, investigative psychology and behavioral 

analysis. Further in this chapter, I describe the ideal characteristics and background of an expert 

creating a profile. The last subchapter describes appropriate crimes where offender profiling 

might be used and in which cases, on the other hand, it is not recommended. 

 The second chapter deals with the process of creating a profile and follows its most 

important steps. Phases are divided into how the crime was committed, what motivated the 

perpetrator and finally, what are the likely physical, psychological and demographical 

characteristics of an unknown offender. 

 The third chapter tries to explain the use of psychological profiling on sexual murders 

and focuses on the knowledge we have about their offenders and victims and how it is reflected 

in the crime itself. The last chapter, the fourth, critically evaluates both inductive and deductive 

methods of profiling and the quality of the method as a whole.  
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