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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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