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Úvod 

Vyšetřování trestných činů a dopadení jejich pachatelů je základním úkolem trestního práva. 

Obor trestního práva si k tomuto úkoly ovšem ve většině případů nevystačí sám a využívá 

dalších pomocných věd, mimo jiné forenzní psychologie. Forenzní psychologie je sama o sobě 

širokým oborem, a proto jsem se v této diplomové práci rozhodla soustředit pouze na 

problematiku psychologického profilování a psychologie výslechu.  

V první části diplomové práce stručně nastíním význam forenzní psychologie a historii tohoto 

oboru. Zároveň v této části také popíšu zakotvení využití forenzní psychologie v pozitivním 

právu včetně změn, které přinesl zákon č. 254/2019 Sb., ze dne 10. září 2019, o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 

Ve druhé části se podrobněji zabývám problematikou psychologického profilování. 

Zjednodušeně řečeno se tento obor zabývá odhalováním pachatele za pomocí důkazů nalezených 

na místě činu nebo podle způsobu chování pachatele po trestném činu, například komunikace 

s médii a policií. Na užitečnost tohoto oboru panují velmi odlišné názory, které se pokusím v této 

části vystihnout. Zaměřím se také na historický vývoj tohoto oboru a popíšu některé z řady 

studií, které proběhly. Tyto studie jsou zaměřené na vrahy, ve většině případů na sériové vrahy, 

proto se v následující části věnuji specifikům některých vybraných dalších trestných činů. 

V závěru této části poukážu na praktické využití psychologického profilování a jeho nedostatky 

na několika případových studiích. 

Ve třetí a závěrečné části se budu zabývat tématem psychologie výslechu. Tento obor se zabývá 

zkoumáním chování lidí ve výslechové situaci a snaží se přijít s taktikami, které by vedly 

k úspěšnějším výslechům a snížily traumatizaci vyslýchaného.  Jelikož se jedná o velmi široký 

obor zaměřím svoji pozornost po obecném úvodu do tématu úžeji. Rozhodla jsem se zaměřit se 

především na otázky ve kterých panují v rámci odborné veřejnosti rozpory. Budu se tedy zabývat 

neverbální komunikací a odlišným znakům, které podle různých názorů napovídají na lživou 

výpověď. Dále se pak budu věnovat taktikám výslechu používaných v různých zemích 

a srovnám jejich úspěšnost. Do této části také zařadím krátký rozhovor s kriminalistou na téma 

průběhu výslechů v praxi v České republice. Na samotný závěr pak připojím popis specifik 

zákonné úpravy výslechu podle zákona o obětech trestných činů a specifika výslechu dětí, jak 

v pozici svědka, tak v pozici podezřelého.    
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1. Forenzní psychologie a způsoby jejího využití v trestním právu  

1.1. Pojem forenzní psychologie  

Psychologie je přírodně-společenská věda, která se zabývá chováním a prožíváním člověka. 

Název psychologie pochází z řeckých slov psyché neboli duše a logos neboli věda. Původně byla 

součástí filozofie a jako samostatná věda se začala oddělovat ve 2. polovině 19. století. 

Vzhledem k širokému záběru této vědy se rozděluje na jednotlivé psychologické disciplíny, 

mimo jiné forenzní psychologii. 

Pojem forenzní pochází z latinského slova forum neboli tržiště či náměstí1, jiným možným 

názvem této disciplíny je soudní psychologie. Slovo forenzní indikuje využití jiné vědy v právu. 

Toto využití se týká celé řady právních disciplín, mezi jinými lze zmínit například forenzní 

medicínu, forenzní balistiku, forenzní antropologii nebo právě forenzní psychologii. 

Forenzní psychologie se řadí do skupiny aplikovaných psychologických disciplín, které jsou 

charakteristické tím, že zkoumají problémy konkrétních životních situací a zaměřují se na 

faktické ovlivnění studované problematiky.2 Forenzní psychologie se od ostatních 

psychologických disciplín odlišuje tím, že se věnuje situacím upraveným právem a využívá 

poznatky jiných disciplín s ohledem na tyto situace. Je také úzce spjata například s právními 

vědami, kriminalistikou, kriminologií. 

American Psychological Association definuje forenzní psychologii jako jakékoli využití 

psychologie v právu.3 Toto vymezení oboru v odborné literatuře převažuje, ovšem objevují 

se i užší vymezení forenzní psychologie, především k využití v soudním řízení. 4 

Cílem forenzní psychologie je, za využití poznatků z jiných disciplín, jako je například klinická 

psychologie, charakterizovat specifičnost situací ovlivněných právem, zejména pak trestním, 

a vlastním výzkumem přispět k lepšímu uplatňování práva. 

Ohledně dalšího rozdělení forenzní psychologie panují rozdílné názory. Problémově orientovaný 

přístup rozděluje forenzní psychologii podle cílové právní oblasti. Rozlišuje například 

 
1What is Forensic Psychology? American Board of Forensic Psychology [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: 

https://abfp.com 
2ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9. 
3Forensic Psychology. American Psychological Association [online]. Washington, DC, 2008 [cit. 2021-02-11]. 

Dostupné z: https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/forensic 
4Forensic Psychology. Definition. Psychology Research and Reference [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: 

http://psychology.iresearchnet.com/forensic-psychology/what-is-forensic-psychology/forensic-psychology-

definition/ 
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psychologii aplikovanou v občanském právu, psychologii aplikovanou v trestním právu 

a psychologii v oblasti zacházení s obětí. Jinak člení forenzní psychologii G. Dobrotka, který 

tento obor člení do okruhů kriminologické psychologie, soudní psychologie, penologické 

psychologie, soudnělékařské psychologie a do oblasti forenzně psychologického výzkumu. Podle 

fází aplikace práva lze forenzní psychologii dělit na kriminalistickou psychologii, soudní 

psychologii v užším slova smyslu, penitenciární a postpenitenciární psychologii a na 

kriminologickou psychologii.5 

1.2. Vývoj využívání forenzní psychologie v praxi 

Studium historie každého oboru je důležité pro jeho hlubší pochopení a forenzní psychologie 

není výjimkou. První zmínky o nepříčetné osobě můžeme nalézt již v římském právu6, ovšem 

historie současné forenzní psychologie se začíná postupně rozvíjet až ve druhé polovině 18. 

století, kdy byly vydány publikace Karla von Eckartshausena (1752–1803) Nutnost 

psychologického posuzování a poznání zločinců z roku 1791 a Johanna C. G. Schaumanna 

(1768–1821)  Ideje kriminální psychologie z roku 1792.7 

V 19. století zažívá forenzní psychologie velký rozmach, a to jak v oblasti 

kriminalistickopsychologické, která se věnuje využití psychologie během vyšetřování, tak 

kriminologicky zaměřeného výzkumu reprezentovaného mimo jiných C. Lombrosem, který 

zkoumá především osobnost zločince.8 Nejvíce se proslavil svou teorií o rozeném zločinci. Jeho 

teorie spočívá v tom, že zločinec se od většinové společnosti odlišuje biologickými znaky. 

Lombroso ho nazývá „divochem narozeným do moderního světa“ a označuje ho za jakýsi 

zvláštní druh homo sapiens. K tomuto závěru došel na základě empirického výzkumu, ve kterém 

zkoumal tělesné zvláštnosti odsouzených pachatelů. U rozeného zločince se podle Lombrosa 

vyskytují tzv. atavismy neboli znaky, které evolucí již vymizely, ovšem u daného jedince se 

objevují. Mezi tyto znaky může patřit například asymetrie v obličeji, neobvyklá velikost uší nebo 

nadměrná délka paží. Vychází tedy z předpokladu, že zločincem se člověk narodí a takovéto 

jedince lze poznat podle fyziologických znaků.9 Lombrosovy teorie čelily kritice již za jeho 

 
5ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9. 
6CRAWFORD, Michelle A. History of Forensic Psychology. 2014. Walden University. 
7POLIŠENSKÁ, Veronika A. Forenzní psychologie v české psychologické literatuře – náhled do historie do začátku 

druhé světové války. E-psychologie [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2019, 13(1), 34 [cit. 

2021-02-12]. ISSN 1802-8853. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.29364/epsy.337 
8ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-461-9. 
9CHARLES A., Ellwood. Lombroso's Theory of Crime. Journal of Criminal Law and Criminology. 1912, 2(5), 716–

723. 
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života a on sám je zrevidoval a vytvořil typologii pachatelů, kdy rozený zločinec představoval 

pouze jednu z šesti kategorií. Další kategorie byly: pachatel z vášně, duševně nemocný pachatel, 

příležitostný pachatel, recidivující pachatel a zdánlivý pachatel.10 

Mezi významnými publikacemi z 19. století lze zmínit například dílo „Psychologie a její použití 

v soudnictví“ od Johanna C. Hoffbauera z roku 1808, Základy kriminální psychologie od 

Richarda von Krafft-Ebinga z roku 1872 a Rukověť pro vyšetřující soudce od Hanse Grosse.11 

Hans Gross tímto a dalšími svými díly významně ovlivnil podobu forenzní psychologie a bývá 

považován za jejího zakladatele. Ve svém díle také zdůrazňuje důležitost znalosti psychologie 

pro trestní soudce. 12 

Na konci 19. století přichází další významná událost, kdy v březnu roku 1893 uskutečnil 

americký psycholog J. McKeen Cattel na univerzitě v Columbii experiment, ve kterém položil 

56 vysokoškolským studentům tyto otázky:  

„Ztrácí na podzim své listí dříve kaštan nebo dub? 

Natáčí se kůň stojící na volném prostranství k větrné straně hlavou nebo ocasem? 

V jakém směru ukazují jadérka v jablku? 

Jaké bylo počasí přesně před týdnem?“13 

Studenti měli během 30 sekund odpovědět na tyto otázky a uvést míru své jistoty. Přestože v té 

době bylo známo, že očitá svědectví jsou ne zcela spolehlivá, překvapil výsledek tohoto 

experimentu růzností všech odpovědí a uváděnou mírou jistoty, která nekorespondovala se 

správností odpovědi. Například u otázky týkající se počasí odpovědi pokryly prakticky všechny 

možnosti počasí na začátku března.14 

Podobný experiment byl opakován dalšími psychology, mezi dalšími například v roce 1901 

psychologem Williamem Sternem ve spolupráci s kriminologem F. V. Lisztem. Během tohoto 

experimentu dva studenti předstírali hádku o odborném problému, která vyvrcholila tím, že jeden 

ze studentů vytáhl zbraň. V tento okamžik profesor zasáhl a požádal ostatní studenty o písemnou 

 
10ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 28–30. ISBN 978-80-7380-461-9. 
11POLIŠENSKÁ, Veronika A. Forenzní psychologie v české psychologické literatuře – náhled do historie do 

začátku druhé světové války. E-psychologie [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2019, 13(1), 

36–37 [cit. 2021-02-12]. ISSN 1802-8853. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.29364/epsy.337 
12ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9. 
13ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 30. ISBN 978-80-7380-461-9. 
14WEINER, Irving B. a Allen K. HESS. The Handbook of Forensic Psychology. 3. New Jersey: John Wiley, 2006, 

s. 5. ISBN 0471746819. 
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výpověď o proběhlé situaci. Ve výpovědích se objevovalo různé množství chyb v rozmezí od 

4 do 12, přičemž tyto chyby se stupňovaly s eskalací konfliktu. Stern se věnoval psychologii 

výpovědi i nadále a založil první časopis o tomto tématu. 15   

V této době také začínají být psychologové v Evropě, a zvláště pak v Německu, využíváni jako 

znalci, a to jak pro poznatky získané z jejich experimentů, tak pro jejich odborný názor. Mezi 

první znalce patřili například Albert von Schrenck-Notzing, který v roce 1896 svědčil v případu 

vraždy tří žen. Ve svém svědectví poprvé uplatnil hypotézu retroactive memory falsification. 

Tento jev spočívá v neschopnosti svědků rozlišit mezi skutečně vnímanou událostí 

a informacemi o dění z médií. Schrenck-Notzing se kromě psychologie také věnoval studiu 

nadpřirozených událostí, hypnotismu, telepatii a zkoumání médií. 

V roce 1922 podal Karl Marble svůj odborný názor na rychlost reakcí a vliv alkoholu na tyto 

reakce ve vyšetřování případu týkajícího se vlakové havárie.16 

Za jednu z nejvýznamnějších událostí meziválečného období lze považovat položení základů 

detektoru lži americkým psychologem Williamem Marstonem. Ten byl také jedním z prvních 

znalců z oboru forenzní psychologie, jehož znalosti byly využité v soudním procesu v USA. 

Marston také zkoumal systém poroty ve Spojených státech amerických a zabýval se vlivem stylu 

výpovědi svědka na porotce. Kromě svého přínosu na poli forenzní psychologie se Marston 

proslavil také vytvořením komiksové hrdinky Wonder Woman. 17 

Ve Spojených státech amerických na počátku 20. století probíhal boj o uznání jakožto znalců. 

Jejich poznatky z oboru psychologie byly v trestněprávních sporech zpočátku odmítány, jelikož 

neměli licenci k provozování medicíny. Ve 40. letech 20. století začínají být takováto svědectví 

uznávána. První významné rozhodnutí pochází z roku 1940 v případu People v. Hawthorne. 

Roku 1962 byla definitivně judikována možnost využití psychologů jakožto znalců v procesu.18 

V druhé polovině 20. století nastal obrovský nárůst publikací v oblasti forenzní psychologie. 

Vzniklo také velké množství časopisů věnujících se tomuto tématu, mezi jinými například Law 

and Human Behavior, Psychology, Public Policy and Law a Legal and Criminal Psychology. 

 
15WEINER, Irving B. a Allen K. HESS. The Handbook of Forensic Psychology. 3. New Jersey: John Wiley, 2006, 

s. 6. ISBN 0471746819. 
16WEINER, Irving B. a Allen K. HESS. The Handbook of Forensic Psychology. 3. New Jersey: John Wiley, 2006, 

s. 6. ISBN 0471746819. 
17CRAWFORD, Michelle. (2014). History of Forensic Psychology. 10.13140/2.1.5147.9849. 
18WEINER, Irving B. a Allen K. HESS. The Handbook of Forensic Psychology. 3. New Jersey: John Wiley, 2006, 

s. 11-13. ISBN 0471746819. 
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V roce 2001 byla forenzní psychologie uznána jako druh specializace American Psychological 

Association. 

První příspěvky týkající se oboru forenzní psychologie byly v České republice uveřejněny 

v první polovině 20. století, byla to například Kriminální psychologie J. Šejnohy z roku 1930, 

která je v současnosti stále z části aplikovatelná, i přes její ovlivnění dobovou kulturou. V období 

druhé světové války a v následujících letech vývoj forenzní psychologie upadá a opět pokračuje 

až v 60. letech 20. století. Psychologie se v tomto období začíná v čím dál tím větší míře 

uplatňovat v právu a vycházejí další publikace např. Psychologie a výslechová praxe od 

J. Matiáška, J. Soukupa a B. Bárty. Vznikají také ústavy věnující se forenzní psychologii, 

například Výzkumný ústav kriminologický nebo Kriminalistický ústav na Právnické fakultě UK 

v Praze. 19 

1.3. Právní instituty využití 

Forenzní psychologie má, obdobně jako například forenzní balistika, sloužit k pomoci při 

uplatňování práva. Vzhledem k tématu mé práce, se budu zaměřovat především na využití při 

vyšetřování trestných činů. Tímto způsobem může být forenzní psychologie využita během 

celého procesu vyšetřování trestného činu, ať už jako pomůcka při vyšetřování, nebo jako důkaz 

uplatnitelný před soudem. V žádném z těchto případů ovšem forenzní psychologie nenahrazuje 

práci policejních kriminalistů a slouží spíše jako pomůcka při vyšetřování. 

Využití psychologie při vyšetřování trestných činů lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 

- soudně znalecká psychologická činnost, 

- konzultační činnosti, 

- speciální psychologické služby. 

Speciální psychologické služby představují méně často užívané metody, které mohou pomoci 

s vyšetřováním trestných činů. Patří mezi ně například psychologické profilování nebo také 

grafologie. Po formální stránce jsou tyto služby poskytovány především jako konzultační 

činnosti, výjimečně pak také jako znalecké posudky.20 Níže se oběma těmto formám věnuji 

podrobněji. 

 

 
19ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 37-41. ISBN 978-80-7380-461-9. 
20ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 304. ISBN 978-80-7380-461-9. 
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1.3.1. Soudněznalecká činnost 

Možnost přibrání odborníka do trestního řízení je upravena v § 105 a následujících, zákona číslo 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád). 

K přibrání odborníka dochází za situace, kdy k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení je 

třeba odborných znalostí. Toto objasnění probíhá primárně formou odborného vyjádření. Pokud 

by takovéto vyjádření nebylo dostačující k objasnění skutečnosti, je k trestnímu řízení přibrán 

znalec. Tento důraz na přednostní využití odborného vyjádření přinesla novela trestního řádu 

číslo 265/2001 Sb. ve snaze o zjednodušení trestního řízení a odstranění nadbytečného přibírání 

znalců. Tento princip se neuplatní v případech, kdy je přibrání znalce požadováno zákonem.21 

Odborné vyjádření, na rozdíl od znaleckého posudku, nemá striktně stanovenou formální úpravu. 

Účelem tohoto vyjádření je odpovědět na otázku týkající se expertizy určitého odborníka, kterým 

může být fyzická i právnická osoba, státní orgán i osoba zapsaná v seznamu znalců. Z důkazního 

hlediska je odborné vyjádření listinným důkazem podle § 112 odst. 2 trestního řádu. Odborné 

vyjádření se tedy v případě dokazování pouze přečte a není zde obdoba důkazu výslechu znalce 

podle § 108 trestního řádu. 

Odborné vyjádření bývá zpravidla kratší než znalecký posudek, je zde zásadní odpověď na 

otázku a není nutné uvádět například použité postupy jako ve znaleckém posudku. Odměna za 

vypracování odborného vyjádření je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 23/2002 

Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných 

v trestním řízení, a to ve výši 75 až 125 Kč za každou započatou hodinu práce. Odborné 

vyjádření se využívá například v otázce zjištění obsahu alkoholu v krvi nebo k ocenění věci 

poškozeného.22 

V praxi může být problematické posoudit, zda v případu postačí odborné vyjádření či je nutné 

přibrat znalce vzhledem k tomu, že rozhodnutí o posouzení složitosti problematiky připadá 

orgánu činného v trestním řízení, který zpravidla není odborníkem v dané oblasti. Dále mohou 

také nastat neshody v posouzení této otázky mezi orgány činnými v trestním řízení. 

 
21ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1566. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
22Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k problematice odborných vyjádření po 

novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. se zaměřením na jejich vztah ke znaleckým posudkům a výslechu osoby, 

která odborné vyjádření podala. In:. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství, 2003, SL 733/2003. 
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Znalecký posudek je tedy formálně mnohem více upraven. Může ho vypracovat pouze osoba 

zapsaná v seznamu znalců, znalecká kancelář nebo znalecký ústav, zcela výjimečně se může 

jednat i o osobu ustanovenou ad hoc. Všechny tyto osoby musí k výkonu své činnosti splnit 

podmínky stanovené zákonem č. 254/2019 Sb., ze dne 10. září 2019, o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech. Mimo jiné musí být odborně způsobilé a bezúhonné. Tato 

odborná způsobilost je definována § 8 zákona o znalcích a představuje jí především dosažení 

určitého vzdělání, získání praxe v daném oboru a složení zkoušky. 

Od 1. 1. 2021 je v účinnosti nový zákon o znalcích, který nahradil zákon č. 36/1967 Sb. ze dne 

6. 4. 1967 o znalcích a tlumočnících. Tento zákon přinesl do činnosti znalců řadu změn a čelí 

kritice především z řad znalců z důvodů přílišného formalismu, vysokých pokut za přestupky 

a nízké výše odměn.23 

V oblasti přestupků došlo k rozšíření jejich množství i na přestupky týkající se nedodržení 

formálních a procesních náležitostí. Došlo také k významnému navýšení maximální hranice 

pokuty, kterou je možné uložit za spáchání přestupku. Například v případě porušení povinnosti 

mlčenlivosti znalce – fyzické osoby došlo k navýšení maximální hranice pokuty z částky 

100 000 Kč, podle § 25a odst. 1 a 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, na částku 

až 500 000 Kč, podle § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech. Dále byla nově založena povinnost pojištění znalce pro případ nutnosti 

nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti podle § 22 zákona 

č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Došlo také ke změně 

v oblasti odměňování znalců. Byla přijata vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, která navýšila 

odměnu za každou hodinu práce z původní částky 100 až 350 Kč na částku 300 až 450 Kč. Jako 

poslední z mnoha změn zde zmíním zavedení vstupní zkoušky pro znalce, která je upravena 

v § 10 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 

Znalecký posudek je možné podat jak v elektronické, tak v písemné podobě. V případě listinné 

podoby musí být posudek vlastnoručně znalcem podepsán a musí být opatřen znaleckou pečetí. 

V případě elektronické podoby musí být opatřen elektronickým podpisem a elektronickým 

časovým razítkem. 

 
23PASEKOVÁ, Eva. Znalec Lukáš Křístek: Nový zákon je samý bič a žádný cukr. Česká justice [online]. 14.9.2019 

[cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2019/09/znalec-lukas-kristek-novy-zakon-samy-

bic-zadny-cukr/ 
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Znalecký posudek musí obsahovat identifikaci případu, ke kterému je vypracován, a otázky 

zadané ke zpracování. Dále musí obsahovat odpověď na tyto otázky a odůvodnění v rozsahu 

umožňujícím přezkum posudku. Musí být popsány metody, které znalec při zkoumání používal, 

a zároveň musí být posudek napsán takovým jazykem, aby mu porozuměl i laik.24 V závěru musí 

být posudek opatřen znaleckou doložkou a splňovat formální náležitosti uvedené výše. 

Úpravu přibrání znalce do trestního řízení obsahuje § 105 a následující trestního řádu a činí se 

tak formou opatření.25 O tomto přibrání je nutné vyrozumět obviněného, případně podezřelého, 

nebo také jiné osoby, pokud je to vzhledem k posudku nutné, například pro případ vydání věci. 

Znalce lze do řízení přibrat v jakékoli fázi trestního řízení a proti osobě znalce lze vznést 

námitky mimo jiné z důvodu možné podjatosti nebo z důvodu odborného zaměření znalce. Tyto 

námitky posoudí v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem pak předseda soudu. 

K jejich uplatnění není stanovena lhůta. Znalecký posudek může podle § 110a trestního řádu také 

předložit procesní strana, a pokud splňuje podmínky v tomto ustanovení uvedené, je s ním 

zacházeno stejně jako se znaleckým posudkem předloženým orgánem činným v trestním řízení. 

V některých případech je také nutné přizvat znalce dva, například při provádění pitvy mrtvoly 

nebo pokud se jedná o objasnění zvláště důležité skutečnosti. Znalec si nemůže sám opatřovat 

důkazy, může ovšem být jejich provádění za určitých okolností přítomen. Nepřísluší mu také 

hodnotit právní otázky, jeho zkoumání musí být omezeno na otázky skutkové. 26 

Znalecký posudek je samostatným druhem důkazu, není ovšem nadřazen jiným důkazům. I zde 

se uplatní zásada volného hodnocení důkazů. 

Při výslechu znalce se postupuje podle § 108 trestního řádu, přičemž znalec se může odvolat na 

písemné znění posudku. Při výslechu se postupuje obdobně jako při výslechu svědka. Znalce lze 

k vykonání tohoto důkazu předvolat, není možné ho však předvést. Při nedostavení se hrozí 

znalci uložení pořádkové pokuty do výše 50 000 Kč.27 

Znalec se při své činnosti může dopustit trestného činu podáním nepravdivého znaleckého 

posudku na základě § 346 zákona č. 40/2009 Sb. ze dne 8. 1. 2009, trestní zákoník (dále jen 

 
24ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 299. ISBN 978-80-7380-461-9. 
25ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1566. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
26ŠÁMAL P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1591. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
27ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1587. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0 
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trestní zákoník). Tento trestný čin má speciální subjekt a může ho spáchat pouze znalec, ovšem 

účastníkem na tomto trestném činu může být i osoba od znalce odlišná. 28 

1.3.2. Konzultační činnost 

Možnost využít odborných služeb konzultanta během přípravného řízení v závažných a skutkově 

složitých věcech je upravena v § 157 odst. 3 trestního řádu. Tato možnost byla do trestního řádu 

vložena novelou č. 265/2001 Sb. ze dne 29. 6. 2001. Obdobně je možné využít služeb 

konzultanta v řízení před soudem podle § 183 odst. 2 trestního řádu. 

Za závažné věci lze typicky považovat případy, ve kterých bude v k projednání věci v prvním 

stupni příslušný krajský soud. Skutkově složité věci zpravidla vyžadují pochopení odborné 

problematiky a s ní spojené terminologie. Může se jednat například o trestné činy v oblasti 

životního prostředí. 29 Konzultant má za úkol napomoci policejním vyšetřovatelům zorientovat se 

v dané problematice tak, aby mohli vést vyšetřování správným směrem. Činností konzultanta 

může být využito již před zahájením vyšetřování, děje se tak však spíše výjimečně. 

Konzultační činnost na rozdíl od činnosti znalce probíhá většinou již v přípravném řízení a bývá 

vykonávána ústně. Jejím účelem je napomoci vyšetřovatelům s vyšetřováním a neslouží jako 

důkaz. Ten, kdo se na vyšetřování účastnil jako konzultant, nemůže být následně do řízení 

přibrán jako znalec. 

Od 1. 1. 2021 byl napraven jeden z nedostatků původní úpravy tohoto institutu a byla zavedena 

odměna za činnost konzultanta, která do té doby chyběla. Tato změna byla zavedena novelou 

č. 255/2019 Sb. ze dne 10. 9. 2019. Výše této odměny je stanovena ve vyhlášce č. 508/2020 Sb. 

ze dne 26. 11. 2020 o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely 

trestního řízení, a to na 150 až 225 Kč za každou započatou hodinu práce. V této odměně je již 

započtena náhrada mzdy a některé stanovené náklady. Tuto odměnu je možné snížit nebo zcela 

odepřít v případě nekvalitně poskytnuté pomoci, může být ovšem také za určitých okolností 

zvýšena. 

O využití služeb konzultanta policejní orgán nebo státní zástupce sepíše úřední záznam. 

Konzultant je oprávněn účastnit se procesních úkonů během vyšetřování, ale nesmí do nich 

žádným způsobem zasahovat. Může tedy být například přítomen výslechu, ovšem nesmí klást 

žádné otázky. Konzultant také může nahlížet do spisu a je povinen dodržovat mlčenlivost ve 

 
28ŠÁMAL P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3241. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-428-5. 
29ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1899. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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vztahu k informacím, které se dozvěděl v průběhu řízení. Při výběru osoby konzultanta se použijí 

obdobně pravidla ohledně výběru znalce, především s ohledem na možný vztah k věci.30 

Jako konzultanti bývají často využívání zaměstnanci správních úřadů, vědeckých pracovišť 

a ústavů.31 Konzultant z oboru psychologie bývá nejčastěji využíván k pomoci při výslechu. 

Může se jednat o posouzení věrohodnosti výpovědi, nebo o konzultaci k taktice vedení výslechu. 

Dále může být konzultant z tohoto oboru požádán o sestavení psychologického profilu pachatele 

trestného činu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
30 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1899. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
31TICHÝ, Jaroslav. K některým otázkám činnosti konzultanta v trestním řízení (§ 157 odst. 3 tr. ř.). Státní 

zastupitelství [online]. 2005, (10), 5-7 [cit. 2021-12-10]. Dostupné z: https://www.sagit.cz/info/k-nekterym-

otazkam-cinnosti-konzultanta-v-trestnim-rizeni-157-odst-3-tr-r 
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2. Psychologické profilování pachatele  

2.1. Pojem psychologického profilování a jeho charakteristika 

Psychologické profilování spočívá ve vyvozování závěrů o pravděpodobném profilu pachatele 

z nalezených stop. Tato metoda vychází z premisy, podle které se pachatelovo chování na místě 

činu projevuje i v jeho chování v běžném životě. V případě série trestných činů je také důležitá 

konzistentnost v chování pachatele, která musí být větší než náhodná shoda v jednání odlišných 

pachatelů. Na základě těchto předpokladů by měli mít pachatelé obdobně spáchaných trestných 

činů podobné charakteristiky. Tento závěr se ukázal jako pravdivý ovšem ve výrazně nižším 

procentu příkladů, než bylo původně předpokládáno.32  

Profil pachatele by měl obsahovat zejména pravděpodobné pohlaví a přibližný věk pachatele, 

rodinný stav a odhad sociálních vazeb, dosažené vzdělání a předpokládanou úroveň rozumových 

schopností, pravděpodobné zaměstnání či profesní oblast, vnější projevy chování pachatele, 

stupeň sexuální zralosti a případné sexuální deviace, kriminální minulost, odhad bydliště ve 

vztahu k místu činu, pravděpodobnou reakci na vyšetřování a pravděpodobnost opakování 

trestného činu.33  

Psychologické profilování jako věda začalo vznikat v 70. letech 20. století na půdě FBI. Původně 

bylo zaměřeno pouze na sexuální násilí a vraždy, ale následně začalo být aplikováno na další 

delikty. Tato metoda ovšem není vhodná pro všechny druhy trestných činů a prakticky není 

použitelná, pokud daný skutek neobsahuje dostatečně specifické stopy, které by umožnily zúžit 

okruh podezřelých a pomoci identifikovat pachatele.34  

V rámci tohoto oboru neexistují jednotné zavedené postupy a vždy záleží na osobě profilujícího 

a okolnostech konkrétního případu. Existují ovšem určité přístupy k profilování. První z těchto 

přístupů je reprezentován Školou FBI. Tato škola používá deduktivní metodu a jejím cílem je co 

nejpřesněji vymezit chování konkrétního pachatele na místě činu. 35  Profilující tedy pracuje se 

všemi informacemi dostupnými z místa činu, a to především s informacemi o oběti, s mírou 

přípravy pachatele, specifickým rukopisem pachatele, sebeovládáním pachatele a vším, co může 

naznačovat motiv. Při každém novém poznatku získaném během vyšetřování by mělo dojít 

 
32 ALISON, Laurence. Forensic Psychologists Casebook: Psychological profiling and criminal investigation. 2. New 

York: Routledge, 2011, s. 3–4. ISBN 978-1-84392-101-1. 
33 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 396. ISBN 978-80-7380-461-9. 
34 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 390–391. ISBN 978-80-7380-461-9. 
35 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 2008, č. 4, s. 288– 

289 
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k revizi profilu, ovšem vzhledem k nákladnosti takového postupu k této revizi v praxi spíše 

nedochází. Jedním z přínosů této školy je rozdělení pachatelů na organizované 

a dezorganizované. 36  Tato metoda mnohem více závisí na schopnostech profilujícího a jeho 

osobních zkušenostech. FBI tento postup popisuje jako souhrn intuice a poučeného odhadu 

profilujícího a neexistuje tedy jednotný postup. Tato metoda je také úzce vázaná na osobu 

profilujícího a může dojít ke zkreslení výsledného profilu pachatele.  

Škola investigativní psychologie se snaží o vytvoření strukturované vědecké disciplíny se 

zavedenými metodami. Činí tak na základě empirického výzkumu většího množství pachatelů 

určitého deliktu a srovnání dat. Tato škola vytváří modely na základě znaků jednotlivých deliktů, 

a to od znaků obecných po velmi specifické. Podle těchto znaků rozděluje pachatele do různých 

skupin a vytváří modely chování.37 Problém u této metody může nastat při špatném výběru 

statistického vzorku a může u ní dojít k přílišnému zobecnění v případě nedostatečného množství 

dat. 

Dalším z možných přístupů je Behavioral Evidence Analysis. Tento přístup řeší problém 

závislosti předchozích přístupů na případném malém množství dat z předcházejících obdobných 

deliktů. V rámci této metody pracuje profilující pouze s důkazy souvisejícími s konkrétním 

trestným činem a nevyužívá statistických dat. Každá domněnka profilujícího by měla být 

podpořena konkrétními důkazy a mělo by tím docházet k menší závislosti na osobě profilujícího, 

který by v podstatě neměl využívat intuici. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je potenciálně 

nedostatečný obsah profilu na základě získaných důkazů. Například předpoklad, že určitý delikt 

spáchal spíše muž nebo žena je častěji založen na stereotypech a na statistikách než na 

konkrétních důkazech z místa činu. Tento postup je také ze všech uvedených časově 

nejnáročnější. 38  

Jako nejlepší řešení se jeví kombinace všech přístupů s ohledem na konkrétní skutek a potřeby 

vyšetřovatelů. Při dostatečném množství statistických dat se mi jeví jako vhodnější upřednostnit 

přístup, který z těchto dat vychází, protože umožňuje objektivnější a také pravděpodobnější 

závěry. Pokud ovšem není statistických dat dostatečné množství, bude podle mého názoru 

vhodnější zvolit metodu, která na nich není založená a vyhnout se možnému zkreslení výsledků. 

Výběr mezi metodami FBI a Behavioral Evidence Analysis bude záviset na konkrétních 

 
36 YOUNG, Theresa M. Profiling pros and cons: an evaluation of contemporary criminal profiling methods [online]. 

1.5.2006, 2–4 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/2047/d1000645x 
37POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 2008, č. 4, s. 288– 

289. 
38 YOUNG, Theresa M. Profiling pros and cons: an evaluation of contemporary criminal profiling methods [online]. 

1.5.2006, 2-4 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/2047/d1000645x 
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okolnostech případu. Pokud by v konkrétním případě nebylo takové množství důkazů, ze kterých 

by bylo možné vycházet, nebude možné metodu Behavioral Evidence Analysis použít, možnost 

využití metody FBI se bude odvíjet od množství a charakteru poznatků získaných o deliktu, které 

umožňují vyvodit relevantní závěry. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody a nelze 

k výstupům z těchto metod přistupovat nekriticky a je nutné při vyšetřování zohlednit jejich 

možnou chybovost.  

V současné době se profilované případy shromažďují v počítačových databázích. Nejznámější 

a nejrozšířenější z nich je databáze ViCLAS neboli Violent Crime Linkage Analysis System. 

Tento systém vznikl v Kanadě a následně se rozšířil do dalších území včetně České republiky. 

Zaznamenávají se v něm případy sexuálního násilí a vražd.39 ViCLAS a jemu podobné programy 

vznikly jako možnost spolupráce mezi jednotlivými jurisdikcemi. Před jejich existencí nastával 

problém, pokud stejný pachatel páchal delikty napříč jurisdikcemi, pak byly tyto jednotlivé 

delikty jen s obtížemi spojovány. Kromě tohoto využití je databáze využívána při provádění 

výzkumu. Zadávání dat do databáze započíná vyšetřovatel, který na základě příručky vyplní 

základní údaje o případu. Kvalita těchto dat je následně zkontrolována a jsou zadána do systému, 

který vyhodnotí možné spojení s již zadanými případy. Spolehlivost dat v systému závisí na 

osobě zadávajícího a jeho pečlivosti při přenesu dat. Bylo učiněno několik výzkumů, ve kterých 

se posuzovala shoda zadaných dat ze stejného případu různými vyšetřovateli. Procento shody se 

lišilo podle metody použité ve výzkumu, ale ve více z nich byla míra shody pouze okolo 30 %. 

Toto nízké procento může být způsobeno obtížností převedení reálné situace do výzkumu 

a náročným hodnocením shody u otázek s otevřenou odpovědí.40 

Specifickou formou psychologického profilování je geografické profilování. Jedná se o metodu 

lokalizace pachatele vzhledem k místu spáchání deliktu. Tato metoda předpokládá sérii činů nebo 

jediný čin, který se ovšem musí skládat z více událostí na různých místech. Úplná nahodilost 

jednání člověka je nemožná, a proto ani vybírání místa činu pachatelem není náhodné. 

Geografické profilování není možné použít samostatně, ale pouze ve spojení s dalšími důkazy. 

Jeho účelem je nasměrovat vyšetřování. 41  

Nejvýznamnější teorií v rámci geografického profilování je tzv. kruhová teorie. Předpokladem 

jejího využití jsou dostatečné důkazy specifikující stabilní základnu pachatele. Tato základna 

 
39 Violent Crime Linkage Analysis System Policy (Details). Public Safety Canada [online]. 1.8.2013 [cit. 2021-6-6]. 

Dostupné z: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/plcng/cnmcs-plcng/ndx/dtls-en.aspx?n=96 
40 SNOOK, Brent, Kirk LUTHER, John HOUSE, Craig BENNELL a Paul TAYLOR. The Violent Crime Linkage 

Analysis System: A Test of Interrater Reliability. Criminal Justice and Behavior. 2012, 607-619. Dostupné z: 

doi:10.1177/0093854811435208 
41 ROSSMO, Kim. Geographic Profiling. Boca Raton: CRC Press, 1999, s. 1–2. ISBN 0-8493-8129-0. 
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nemusí být nutně bydlištěm pachatele, ale může se jednat i o místo, které je pro pachatele 

určitým způsobem významné, například jeho pracoviště. Tato teorie pracuje s předpokladem, 

podle kterého se pachatel dopouští deliktů ve stejné oblasti, ve které vyřizuje záležitosti svého 

každodenního života a z tohoto důvodu se v této oblasti dobře orientuje. Je možné rozlišovat dva 

modely pachatelů, Marauder model a Commuter model. V modelu Marauder se pachatel 

dopouští kriminálního jednání v určité oblasti okolo své základny, do které se následně vrací. 

Kolem této základny se nachází tzv. buffer zone – oblast, ve které se pachatel zpravidla 

nedopouští kriminálních aktivit. V modelu Commuter naproti tomu pachatel vyjíždí do oblasti 

páchání deliktů ze své základny a není zde tedy přímá korelace mezi místem spáchání trestného 

činu a základnou pachatele. Pachatel může mít znalost dané oblasti ovšem z jiných důvodů, než 

je například bydliště v místě. V rámci tohoto modelu odpadá také tzv. buffer zone.42 Z jednání 

pachatele podle tohoto modelu lze usoudit na určitou možnost přepravy, ovšem tento model bude 

pravděpodobně méně užitečný.  

Velmi zjednodušeně probíhá geografické profilování podle kruhové teorie tak, že se určí dvě 

místa s kriminálně významnou aktivitou (například místo spáchání deliktu nebo místo nalezení 

těla), která jsou od sebe nejvíce vzdálena. Tato místa se spojí přímkou a z jejího středu se vede 

kružnice, která zobrazuje oblast kriminální činnosti pachatele a v jejímž středu by se měla 

nacházet jeho základna. Lépe a přesněji dokáží tyto modely produkovat počítačové programy, 

jsou také schopny vypočítat pravděpodobnost lokalizace základny pachatele v daném místě. Tyto 

modely jsou schopny zúžit okruh hledání, nedokážou ale určit přesnou adresu pachatele.43 

Výsledný model je také nutné upravit vzhledem k terénním možnostem a dalším specifikům. 

Problematické také může být zařazení deliktu spáchaného jiným pachatelem nebo naopak 

nezařazení některého deliktu. Takovéto opomenutí může významným způsobem zkreslit 

výsledný model. 44  

V oblasti kruhové teorie bylo provedeno několik studií zabývajících se rozložením pachatelů 

mezi modely Marauder a Commuter. U deliktů sexuálního násilí, sériových vražd a žhářství, byla 

zaznamenána významná převaha typu Marauder. Míra této převahy se ovšem liší v závislosti na 

konkrétním výzkumu. V Canterově a Larkinově studii z roku 1993 bylo zkoumáno 45 pachatelů 

 
42 YOUNG, Theresa M. Profiling pros and cons: an evaluation of contemporary criminal profiling methods [online]. 

1.5.2006, 2–4 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/2047/d1000645x 
43 ROSSMO, Kim. Geographic Profiling. Prosecutor. 2003 [cit. 2021-8-31]. Dostupné z: 

http://geoprofiling.com/wp-content/themes/arjuna-x/images/prosecutor-2003.pdf 
44 KOCSIS, Richard N., Ray W. COOKSEY, Harvey J. IRWIN a Greg ALLEN. A Further Assessment of "Circle 

Theory" for Geographic Psychological Profiling. Australian and New Zealand Journal of Criminology. 2002, 

35(1), 43-62. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1375/acri.35.1.43 
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sériových znásilnění přičemž 39 (87 %) z nich vyhovovalo modelu Marauder. Zbylí pachatelé 

zapadali do modelu Commuter a dojížděli za obětmi do specifické oblasti. Ve výzkumu Kocsise 

a Irwina z roku 1997 tento model zahrnoval 71 % pachatelů sériových znásilnění. Jako 

problematické se použití modelu Marauder jeví u sériových loupeží. Ve výzkumu Kocsise 

a Irwina do modelu Marauder zapadalo pouze 48 % pachatelů. Kocsis, Cooksey, Irwin a Allen se 

v roce 2002 zaměřili právě na tento typ deliktu. Výzkum probíhal v Austrálii a zahrnoval 58 

pachatelů. Výzkumníci vytvořili ze dvou od sebe navzájem nejvzdálenějších deliktů kruh 

a následně zkoumali, zda jsou v tomto kruhu obsaženy všechny delikty pachatele a zda se uvnitř 

kruhu nachází také jeho základna. Pachatelé v tomto výzkumu byli rozloženi mezi modely 

Marauder a Commuter přesně na polovinu. Také bylo zjištěno, že pachatelé i v rámci Marauder 

stylu mají tendenci se pohybovat spíše v určitém koridoru než do všech směrů od své základny. 

Nebyl ani nalezen žádný znak, podle kterého by bylo možné příslušníky jednotlivých modelů 

odlišit. Na základě těchto informací nebude použití klasické kruhové teorie v případě série 

loupeží vhodné. Omyl ve výběru modelu by mohl vyšetřování spíše zpomalit, než mu napomoci. 

Naproti tomu mohou být užitečné počítačově vytvořené modely pravděpodobného výskytu 

pachatele. V této studii nebyla potvrzena tzv. buffer zone a bylo zjištěno, že pachatel typu 

Marauder má tendenci se postupně se svými delikty posouvat stále blíže svému bydlišti, naopak 

pachatel typu Commuter se mu postupně vzdaluje. Výzkumníci toto přisuzují odlišným 

povahovým charakteristikám typů pachatelů, a především jejich strachu z toho, že by mohli být 

poznáni na místě činu. U typu Marauder se již od počátku tyto nižší obavy dále snižují, u typu 

Commuter se spíše zvyšují. Dojíždění za deliktem a jeho délku také ovlivňovaly 

socioekonomické podmínky.45 Právě tato závislost na socioekonomických podmínkách je 

pravděpodobně důvodem odlišného poměru mezi zástupci modelu Marauder a Commuter oproti 

jinému typu deliktu, jako je například znásilnění.   

Další ze specifických forem psychologického profilování je forenzní psycholingvistika. Tento 

obor vychází z předpokladu, že každý člověk má svůj unikátní způsob vyjadřování. Může se 

jednat o určité pojmy typické pro danou profesi, dialekt, gramatiku, jazykové prostředky a další. 

Na tuto problematiku nepanují mezi odbornou veřejností jednotné názory. Podle některých není 

absolutně možné odlišovat osoby podle lingvistických projevů, ale většina odborníků zastává 

názor, že sice ne vždy, ale ve velkém procentu případů lze využít těchto projevů k zařazení 

 
45 KOCSIS, Richard N., Ray W. COOKSEY, Harvey J. IRWIN a Greg ALLEN. A Further Assessment of "Circle 

Theory" for Geographic Psychological Profiling. Australian and New Zealand Journal of Criminology. 2002, 

35(1), 43–62. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1375/acri.35.1.43 
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pachatele do určité užší skupiny. Forenzní psycholingvistika je v praxi často využívána 

k posouzení vážnosti hrozby a pravosti určitého vyjádření. 46   

Jedním z případů neúspěšného použití forenzní psycholingvistiky je případ Petera Sutcliffea, 

sériového vraha z Velké Británie, který byl aktivní mezi lety 1975–1980. Jeho první oběti 

napadení přežili, ale policie si jejich spojení s tímto případem uvědomila až později.47 První 

obětí Petera Sutcliffea byla Wilma McCann, která byla zavražděna v roce 1975. Její tělo bylo 

nalezeno poblíž čtvrti Chapeltown ve městě Leeds, která byla známá pro prostituci, a policie 

proto pracovala s předpokladem, že motivem k vraždě byla právě prostituce. Při ohledání těla 

bylo zjištěno, že příčinou smrti byly údery do zadní části hlavy a bodné rány do těla. Tělo další 

oběti, Emily Jackson, bylo nalezeno v lednu roku 1976 a znaky vraždy byly velmi podobné první 

vraždě. Na místě činu byly také nalezeny otisky pánských bot malé velikosti. V dubnu roku 1977 

byla zavražděna Irene Richardson, a to podobným způsobem jako předchozí oběti. Na místě činu 

byly nalezeny otisky pneumatik, ovšem tento důkaz s odhalením pachatele nakonec nepomohl.  

Policie nedosahovala žádného progresu ve vyšetřování a dostávala se pod stále větší tlak 

veřejnosti. Z tohoto důvodu došlo ke změnám ve vedení vyšetřování. Další oběť Patricia 

Atkinson byla, narozdíl od předchozích, zavražděna ve svém bytě. Byla opět spojena s prostitucí 

a policie se proto zaměřovala na kontrolu míst, kde byly prostitutky aktivní. První obětí, která 

neměla žádnou spojitost s prostitucí, se v červnu roku 1977 stala Jayne MacDonald. Policie se 

pokoušela s pachatelem komunikovat a spoléhala na svou teorii, podle které vrah nenávidí 

prostitutky. Snažila se tedy probudit v pachateli lítost nad tím, že zabil dívku, která prostitutkou 

nebyla, a doufala, že se vzdá. Tato strategie ovšem nevedla k úspěchu a o měsíc později byla 

napadena Maureen Long. Ta útok přežila, ale z důvodu poškození mozku si na útok 

nepamatovala. V říjnu stejného roku bylo nalezeno tělo Jean Jordan a v její kabelce byla 

nalezena pětilibrová, nově vydaná, bankovka. Podle sériového čísla této bankovky se podařio 

zjistit, že byla vydána do banky ve Brandfordu, Shipley nebo Bingley a odtamtud putovala 

zaměstnavatelům, a nakonec k zaměstnancům. Byli tedy vyslýcháni zaměstnanci továren v této 

oblasti. V prosinci roku 1977 byla napadena Marilyn Moore, útok přežila a byla schopná popsat 

pachatele. Na základě tohoto popisu byl vytvořen identikit. Na místě činu byly nalezeny stejné 

otisky pneumatik jako u vraždy Irene Richardson. 

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

2013. s. 399–406. ISBN 978-80-7380-461-9. 
47 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů: kkk. 1. Praha: Grada Publishing, 2013, s. 418. ISBN 978-80-

247-4371-4. 
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V únoru roku 1978 byla zavražděna Helen Rytka a hned následující měsíc Yvonne Pearson. Tlak 

na policii se dále stupňoval a žádné z nalezených důkazů nepomohly k dopadení pachatele. Bylo 

rozhodnuto o vypsání finanční odměny nejprve ve výši 10 000 liber, později dokonce 30 000 

liber za jakékoli informace, které by mohly napomoci vyšetřování. Policie se také snažila 

příběhy v novinách vyvolat ve společnosti soucit s obětmi a zvýšit ochotu poskytovat užitečné 

informace. Tato opatření se minula účinkem, prostitutky a jejich klienti nechtěli spolupracovat 

s policií a z řad veřejnosti přicházelo ohromující množství informací, ve většině případů bez 

jakéhokoli významu pro vyšetřování. Častá byla také falešná udání. Množství spisů dosáhlo 

dokonce takového objemu, že bylo nutné zpevnit podlahy, protože hrozilo jejich poškození. 

V květnu roku 1978 byla zabita Vera Millward, a to narozdíl od předchozích obětí na 

frekventovaném místě. Z nalezených důkazů se podařilo zjistit, že pachatel má krevní skupinu B.  

Policisté obdrželi dopisy a nahrávku od osoby označující se za pachatele, která používala jméno 

Jack Rozparovač. V nahrávce Jack zmínil svých 11 obětí, přestože v době jejího doručení byla 

již zavražděna 12 oběť Yvonne Pearson, jejíž tělo bylo ale nalezeno až o 2 měsíce později. 

Dopisy byly odeslány ze Sunderlandu, což je město na severu Anglie, a na nahrávce byl patrný 

severoanglický nebo sunderlandský (gerodie) přízvuk. Hlas byl analyzován odborníkem, 

lingvistou z leedské univerzity Jackem Windsorem Louisem a ten společně se svým kolegou 

anglistou Stanleym Ellisem určil přesný původ mluvčího. Podařilo se jim lokalizovat přízvuk do 

oblasti 1–2 km2 na vesnici Castletown, západně od Sunderlandu. Policie zde proto započala 

vyšetřování a postupovala dům od domu a hledala možného pachatele.  

Toto vyšetřování nevedlo k úspěchu a v dubnu roku 1979 byla zavražděna Josephine Whitaker 

a v září Barbara Leach. Tlak na policii se stále více a více stupňoval a policie tedy rozjela Project 

R. V tomto projektu se zaměřila na důkazy získané z dopisů a z nahrávek. Nahrávku přehrávali 

po celé zemi a hledali všechny možné podezřelé s odpovídajícím přízvukem. Policie doufala, že 

někdo z veřejnosti pozná hlas nebo písmo.  

Policejní oddělení v Sunderlandu se rozhodlo vyžádat si celé dopisy, ze kterých měli doposud 

jenom ukázky. V těchto dopisech si všimli nesrovnalostí v počtu obětí a zjistili, že všechny 

informace obsažené v dopisech byly volně přístupné veřejnosti z médií. Narazili také na 

archaické výrazy používané v dopisech a rozhodli se je tedy porovnat s dopisy Jacka 

Rozparovače z 19. století. Pisatel používal tyto původní dopisy jako scénář a policejní oddělení v 

Sunderlandu začalo mít pochybnosti o pravosti dopisů a nahrávky. Tyto pochybnosti ohlásili 

osobám ve vedení vyšetřování, ty ovšem nechtěly připustit pochybnost o jejich prozatím 
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nejsilnějším důkazu a ohrozit nákladný Project R, přestože ten zatím nepřinášel výsledky. 

V listopadu roku 1980 byla zavražděna Jacqueline Hill. 

V lednu roku 1981 zastavili policisté při své běžné činnosti vozidlo v Shefieldu, protože mělo 

jinou registrační značku, než byla v evidenci. Řidiče vzali na stanici, kde si všimli, že je velmi 

podobný identikitu vytvořenému na základě popisu Marilyn Moore. Policista se vrátil na místo, 

kde řidiče zadrželi a našel tam kladivo a nůž. Během výslechu se řidič, Peter Sutcliffe, doznal ke 

všem vraždám i napadením, které mu byly přisuzovány.  

Peter Sutcliffe byl během vyšetřování devětkrát vyslechnut a policista Andy Laptew později 

vypověděl, že ho podezříval již dříve. Během vyšetřování zjistil, že je podobný identikitu, že má 

odpovídající velikost bot, jejichž otisky by mohly odpovídat otiskům nalezeným na místě činu, 

a řídil auto s odpovídajícím vzorem pneumatik. Jeho podezření ovšem byla odmítnuta kvůli 

tomu, že Peter Sutcliffe neměl severský, ale yorkshirský přízvuk. 

Během soudního líčení se objevily pochybnosti o jeho příčetnosti a byla mu znalci 

diagnostikována paranoidní schizofrenie. Porota ho ovšem považovala za příčetného a byl uznán 

vinným. O tři roky později byl převeden do péče v psychiatrické léčebně.48 

V tomto případě se vyšetřovatelé dopustili řady chyb, kterých je nutné se při používání metod 

psychologického profilování vyvarovat. Policie se příliš zaměřila na teorii o vrahovi prostitutek 

a s případem nespojila několik napadení a přišla tak o cenné důkazy, díky kterým mohl být 

pachatel dopaden dříve. Všechny důkazy, které se podařilo zjistit byly sdíleny s médii, a i proto 

bylo vydávání se za pachatele v dopisech a nahrávce snadnější. Vyšetřovatelé pod tlakem 

veřejnosti odmítali jakékoliv pochybnosti o svých teoriích. Místo podrobného vyšetřovaní 

důkazů získaných z místa činu vsadila policie všechno na jedinou kartu, forenzní 

psycholingvistiku. Obory jako je forenzní psychologie a jí podobné mohou být užitečné a mohou 

významně pomoci vyšetřování, zpravidla však jejich závěry dosahují jen určité míry 

pravděpodobnosti a není proto vhodné na ně zcela spoléhat, především když ostatní důkazy 

naznačují jiné závěry. Na tomto případu je také patrná slabina forenzní psycholingvistiky. Pokud 

se někdo vydává za pachatele a není to včas odhaleno, budou závěry forenzní psycholingvistiky 

odklánět vyšetřování od cesty k nalezení pachatele a vyšetřování bude výrazně zpomalené nebo 

dokonce neúspěšné.  

 
48 Rozparovač [The Yorkshire Ripper] [dokumentární minisérie]. Režie VILE J. a WOOD E. Velká Británie, 

Netflix, 2020. V digitalizované podobě dostupný prostřednictvím Netlix z: https://www.netflix.com/cz-

en/title/81006684 
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2.2. Vývoj psychologického profilování od počátku do současnosti 

Za jakési prvopočátky psychologického profilování můžeme považovat různé předsudky spojené 

se zločinností určitých skupin. Na rozdíl od současnosti však tyto teorie vycházely spíše 

z náboženských představ a víry v nadpřirozeno než z vědeckého poznání. Jedním z takových 

prvních zaznamenaných předsudků byla pověra, že Židé provádějí rituální vraždy, během 

kterých z oběti vyčerpají všechnu krev. Existence tohoto rituálu a jeho spojení s Židy bylo jako 

fakt prezentováno také u soudů. Další významnou ukázkou tohoto fenoménu byly čarodějnické 

procesy. Byly sepisovány knihy, které popisovaly, jak poznat, že určité problémy měla způsobit 

čarodějnice, a jak tuto čarodějnici vyhledat. Ve světe západní kultury byly tyto prvopočátky 

profilování ovlivněny dominancí křesťanské víry a vymezováním se vůči všem odlišnostem. 49  

Ještě před rozšířením používání psychologického profilování v profesionální praxi se objevovalo 

v literatuře. V díle Arthura Conana Doylea proslul jeho hrdina Sherlock Holmes svou na 

důkazech založenou dedukcí. Na základě důkazů a vědeckých poznatků dokázal jeho hrdina 

rekonstruovat trestný čin a odhadnout osobu pachatele. Sám autor se během svého života aktivně 

zapojoval do živých kauz a snažil se napravovat omyly justice. Učinil tak například v případě 

George Edalji, který byl neprávem odsouzen za mrzačení dobytka. Doyle se rozhodl případ 

vyšetřit sám a zjistil, že důkazy svědčí o nevinně George Edalji. Všiml si také vady zraku 

u odsouzeného a došel k závěru, že nemohl za tmy nikým nepozorován napadat dobytek. Doyle 

začal psát o případu články do novin a získal tak pozornost jak veřejnosti, tak vlády, a George 

Edalji byl nakonec uznán nevinným.50 

Prvním zaznamenaným případem vypracování psychologického profilu byl profil Adolfa Hitlera 

provedený psychiatrem W. C. Langerem. Langer se věnoval předvídání Hitlerovy reakce na 

různé situace a byl ve své práci poměrně přesný včetně odhadnutí Hitlerovy sebevraždy. 51   

Následně bylo zdokumentováno použití psychologického profilu v roce 1957 psychiatrem 

Jamesmem Brusselsem v případu takzvaného „Mad Bombera“. Ten v 50. a 60. letech rozmístil 

alespoň 37 bomb po New Yorku. Brussels vytvořil na základě informací z míst činů a z dopisů 

poslaných pachatelem podrobný profil. Profil zahrnoval mimo jiné údaje o pohlaví, náboženství, 

národnosti, místě bydliště a osobních vztazích. Byl v něm také obsažen předpoklad, že pachatel 

 
49 A History of Criminal Profiling. TURVEY, Brent E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence 

Analysis. 4. Sitka, Aljaška: Academic Press, 2012, s. 6–18. ISBN 978-0-12-385243-4. 
50 A History of Criminal Profiling. TURVEY, Brent E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence 

Analysis. 4. Sitka, Aljaška: Academic Press, 2012, s. 21–24. ISBN 978-0-12-385243-4. 
51 EGGER, Steven A. Psychological profiling: Past, present and future. Journal of Contemporary Criminal Justice. 

Sage Publications, 1999, 15(3), 242–261. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1177/1043986299015003003 
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bude mít na sobě zapnutý oblek se dvěma řadami knoflíků, který si na sebe pachatel při zatýkání 

skutečně oblékl. Brussels vysvětloval svůj postup jako opačnou variantu vyšetřování jeho 

pacientů. Po zatčení pachatele se profil ukázal být celkem přesným, ve významných okolnostech 

naprosto, a významně dopomohl k dopadení pachatele.52 Tento profil a jeho sláva ale také 

přispěli k přeceňovanosti psychologického profilování a k očekávání profilů s ohromnou mírou 

detailů.  

Mezi léty 1961 až 1964 proběhla v Bostonu série 13 sexuálně motivovaných vražd. Klasické 

vyšetřovací metody nebyly úspěšné, a tak byla o pomoc požádána rada odborníků. Vytvořili 

profil označovaný jako psychiatrický a v něm předpokládali, že vraždy jsou páchány dvěma 

různými pachateli. Tento předpoklad byl založen na dvou skupinách obětí, mladší a starší ženy. 

K případu byl později přizván také Brussels, který s profilem rady nesouhlasil. Podle jeho názoru 

byl pachatel pouze jeden a vytvořil jeho profil. V roce 1964 vraždy skončili a přiznal se k nim 

Albert DeSalvo, v té době zatčený pro jiný zločin, byl ovšem zavražděn ve vězení před tím, než 

mohl být souzen za vraždy v Bostonu. Albet DeSalvo odpovídal Brusselsovu profilu ale při 

zkoumání vzorků DNA v roce 2001 nebyla shoda se vzorky z oběti nalezena.53 

Dalším významným milníkem v oboru psychologického profilování bylo zapojení této techniky 

do činnosti FBI. Jako jeden z prvních se tímto oborem zabýval Howard Teten na počátku 70. let 

20. století a v roce 1970 vytvořil svůj první profil jakožto agent FBI. Následně se věnoval výuce 

psychologického profilování a později se zaměřil na vyjednávání v případech únosů.54 V roce 

1978 započal projekt FBI týkající se sériových vrahů, kterému se budu podrobněji věnovat 

v následující kapitole. Následně byly projekty zabývající se psychologickým profilováním 

v rámci FBI více financovány a činnost FBI v této oblasti byla dále rozšiřována a specializována, 

například na problematiku únosů dětí nebo vyšetřování sériových vrahů. 55  

Další významný milník přišel v roce 1985, kdy byl britský psycholog David Canter požádán 

o pomoc při vyšetřování série dvou vražd a alespoň 30 znásilnění. Profil, který Canter sestavil, 

se ukázal být užitečným při dopadení pachatele a také poměrně přesným. Po dopadení tohoto 

pachatele se Canter začal zabývat výzkumem v oblasti psychologického profilování a sběrem 

 
52 EGGER, Steven A. Psychological profiling: Past, present and future. Journal of Contemporary Criminal Justice. 

Sage Publications, 1999, 15(3), 242–261. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1177/1043986299015003003 
53 A History of Criminal Profiling. TURVEY, Brent E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence 

Analysis. 4. Sitka, Aljaška: Academic Press, 2012, s. 33–34. ISBN 978-0-12-385243-4. 
54 A History of Criminal Profiling. TURVEY, Brent E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence 

Analysis. 4. Sitka, Aljaška: Academic Press, 2012, s. 35. ISBN 978-0-12-385243-4. 
55 EGGER, Steven A. Psychological profiling: Past, present and future. Journal of Contemporary Criminal Justice. 

Sage Publications, 1999, 15(3), 242–261. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1177/1043986299015003003 
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empirických dat. Na základě těchto dat provedl zobecnění a podařilo se mu vytvořit příručku pro 

vyšetřovatele, která měla za úkol napomoci nasměrovat vyšetřování. Například pokud bylo 

vyšetřováním zjištěno, že se pachatel snažil po sobě zahladit stopy, je zde vyšší 

pravděpodobnost, že měl již předchozí kontakt s policií. V roce 1994 se Canterovi a jeho 

kolegům podařilo založit program psychologického profilování na Univerzitě v Liverpoolu.56 

V současné době je patrná snaha o zapojení více vědeckých postupů do psychologického 

profilování. Jsou stále více využívána statistická data a je zde snaha o omezování závislosti 

profilu na osobě profilujícího. Zvyšuje se také počet odborných publikací na toto téma, ovšem 

vzhledem k rozsahu využívání psychologických profilů je počet publikací stále malý.57 Osobně 

jsem také nenašla mnoho novějších studií a pokud ano, tak na úžeji zaměřené téma. Studie 

ovšem často naráží na problém spolehlivosti dat a podle jejich zaměření často také na 

nedostatečné množství dat. V budoucnu bude pravděpodobně pokračovat snaha o vybudování 

pevnějších vědeckých postupů a o zakotvení psychologického profilování jako vědeckého oboru, 

jelikož je stále mnohými považován spíš za umění.   

2.2.1. Výzkum FBI (Ressler, Burgess, & Douglas, 1988) 

V oboru psychologického profilování proběhlo několik výzkumů ve snaze o přenesení tohoto 

oboru na vědecké pole. Jeden z nejznámějších započal v roce 1978 na půdě FBI. Zájem 

o psychologické profilování v rámci FBI byl iniciován větším výskytem sériových vrahů 

a sexuálně motivovaných vražd s obtížně uchopitelným motivem. Tento typ zločinu také 

přitahuje největší pozornost veřejnosti a s ní roste tlak na vyšetřovatele. 

Výzkum probíhal především prostřednictvím osobních interview s usvědčenými sériovými 

vrahy. Takto bylo vyslechnuto 36 zločinců, z nichž 25 bylo klasifikováno jako sérioví vrazi.58 

Před samotným výslechem si agenti vždy prostudovali dostupné dokumenty k danému zločinci, 

ovšem se snahou nedocházet k závěrům o jeho osobnosti před samotným interview. Agenti 

museli ke zločinci přistupovat objektivně a s respektem, aby umožnili otevřenost komunikace. 

Rozhovory byly vedeny podle fází činností pachatele ve vztahu k vraždě. Nejprve se zaobírali 

dobou před samotnou vraždou. Pachatelé měli popsat své pocity před vraždou a činnosti, které jí 

 
56EGGER, Steven A. Psychological profiling: Past, present and future. Journal of Contemporary Criminal Justice. 

Sage Publications, 1999, 15(3), 242–261. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1177/1043986299015003003 
57DOWDEN, Craig, Craig BENNELL a Sarah BLOOMFIELD. Advances in Offender Profiling: A Systematic 

Review of the Profiling Literature Published Over the Past Three Decades. Journal of Police and Criminal 

Psychology. 2007, 22(1), 44–56. Dostupné z: doi:10.1007/s11896-007-9000-9 
58GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal of Police and 

Criminal Psychology. 2002, 17(1), 1–18. 
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předcházely. Dále se věnovali samotné vraždě a případné interakci s obětí a zbavení se těla oběti. 

Pachatelé byli také dotazováni, zda si z místa činu něco odnesli a na jejich pocity a aktivity po 

vraždě. Agenti se také snažili zjistit nakolik pachatel sledoval postup vyšetřovatelů při řešení 

případu. Pokud pachatel nedoznal vinu, používali techniku třetí osoby. Pachatel pak popisoval, 

co podle jeho názoru prožíval skutečný vrah.59 

Všichni zkoumaní pachatelé byli muži a většina z nich byla bílé pleti. Ve většině případů se 

v dětství nepotýkali s chudobou a byli průměrné nebo vyšší inteligence. Rizikovým faktorem 

v dospívání u velké části pachatelů bylo zneužívání návykových látek a u více než poloviny byla 

v jejich rodině zaznamenány psychiatrické anamnézy, v několika případech také ve spojení 

s agresivitou. V polovině případů byla také zaznamenána kriminální historie členů rodiny. Oba 

rodiče byly přítomni v dětství pachatele v polovině případů. Někteří pachatelé těžce snášeli 

odchod otce a příchod nové mužské figury do jejich života. Většina pachatelů považovala za 

dominantního rodiče svou matku, otce za dominantní figuru považovalo pouze devět 

z vyslechnutých. Výzkumníci došli k závěru, že samotná absence mužské figury nebyla hlavním 

problémem, ale spíše problém spatřovali ve vytvoření negativního pohledu na otce. V dětství 

byla většina pachatelů spíše samotářská a uzavřená. Pachatelé při pohovorech uváděli neférové 

rodičovské praktiky a psychickou nebo fyzickou formu týrání. Téměř polovina z pachatelů 

zmiňovala sexuální zneužívání v dětství.60 

Tři čtvrtiny pachatelů v dospělosti popisovaly problémy v sexuálním životě, a v jejich důsledku 

obtíže s navazováním konsenzuálního sexuálního vztahu. V dětství i v dospělosti se pachatelé 

pro své sexuální uspokojení uchylovali spíše do světa fantazií. Během dospívání se pachatelé 

začali dopouštět napadení osob a týrání zvířat. I přes průměrnou nebo vyšší inteligenci valné 

části pachatelů, většina z nich nedokončila středoškolské vzdělání. V profesním životě 80 

procent pachatelů nemělo stálé zaměstnání a byli většinou zaměstnávaní v nekvalifikovaných 

profesích.61 

Spouštěčem k vraždě byly pro pachatele jejich stupňující se fantazijní představy, v nich trávili 

velkou část svých dnů. Pachatelé si své fantazie začali formovat již v dětství. Během rozhovorů 

se zaměřovali téměř výhradně na negativní fantazie, přičemž výzkumníci si nebyli jisti, zda tak 

činili proto, že pozitivní fantazie neměli nebo zda byly přehlušeny těmi negativními. Brzy se 

 
59Robert K. RESSLER, Ann WOLBERT BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual Homicide: Patterns and 

Motives. USA: Simon and Schuster, 1988. ISBN 0-669-16559-X, 163–168. 
60Robert K. RESSLER, Ann WOLBERT BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual Homicide: Patterns and 

Motives. USA: Simon and Schuster, 1988. ISBN 0-669-16559-X, 16–24.  
61Robert K. RESSLER, Ann WOLBERT BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual Homicide: Patterns and 

Motives. USA: Simon and Schuster, 1988. ISBN 0-669-16559-X, 24–32. 
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v těchto fantaziích začali objevovat sexuální témata a témata smrti a byla z nich patrná touha 

pachatele po dominanci. Již v průběhu dětství, častěji pak v dospívání, začali pachatelé tyto 

fantazie realizovat například šikanováním mladších dětí nebo týráním zvířat. Tyto projevy 

nebyly ze strany autorit většinou řešeny a fantazie pachatelů se stávaly stále agresivnějšími. 

U některých pachatelů začaly fantazie o znásilnění v poměrně útlém věku, dříve u těch 

pachatelů, kteří byli v dětství obětmi zneužívání. Někteří z nich tyto fantazie brzy realizovali 

a v několika případech se jednalo o jejich první sexuální zážitek.62  

V období těsně předcházejícím konkrétní vraždě se pachatel často dostal do stresové situace. 

Jednalo se například o konflikt s rodiči, s partnerkou nebo s jinou ženou. Na základě tohoto 

konfliktu pak někteří z pachatelů převedli svou agresi na oběť a tím si také vnitřně zločin 

obhajovali. Polovina z vyslýchaných měla vraždu do podrobností naplánovanou a jen 16 procent 

ji popsalo jako spontánní zločin. I u těch vražd, které se jeví jako spontánní, vrah o daném typu 

vraždy již předem snil. Pro pachatele, v jejichž fantaziích je významná specifická osoba oběti, 

začíná realizace fantazie již výběrem oběti. Vražda samotná může vycházet přímo z fantazie 

pachatele, nebo se pro ni rozhodne z toho důvodu, že byla jeho fantazie narušena například 

ztrátou kontroly. Vraždy zahrnuté v tomto výzkumu měly vždy sexuální podtext, který ovšem 

nemusel být patrný pro vyšetřovatele. Sexuální význam byl v určitých případech zcela závislý na 

fantaziích pachatele a bez náhledu do jeho myšlení ho nebylo v podstatě možné rozpoznat. 

Z vyšetřovaného vzorku byla polovina obětí znásilněna před smrtí a necelá polovina po smrti, 

někteří pachatelé svou oběť znásilnili jak před smrtí, tak po smrti. U značné části případů bylo 

také přítomné zohavování nebo overkill. Někteří z pachatelů se oběti pomocí zohavování nebo 

jiných praktik snažili depersonalizovat. Velmi časté bylo také umístění cizího předmětu do 

vagíny oběti.63 

Přístup ke zbavení se těla oběti se napříč pachateli velmi různil. Někteří se po své první vraždě 

šli udat policii, pro některé byla tato část nejvíce vzrušující. Větší polovina těl obětí zahrnutých 

do této studie byla určitým způsobem ukryta. S přibývajícím počtem vražd se pachatelé 

v ukrývání těla postupně zlepšovali. Ve třetině případů bylo tělo oběti naaranžováno do určité 

pozice. Tato pozice mohla mít specifický význam pro daného pachatele, nebo se takto pachatel 

snažil zastřít svůj trestný čin. Zvláštní význam může mít pro konkrétního pachatele také místo 

 
62Robert K. RESSLER, Ann WOLBERT BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual Homicide: Patterns and 

Motives. USA: Simon and Schuster, 1988. ISBN 0-669-16559-X, 33–43. 
63Robert K. RESSLER, Ann WOLBERT BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual Homicide: Patterns and 
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pohřbení oběti. Některé z činností pachatelů po vraždě mohou zvýšit riziko jeho odhalení. 

Necelá třetina pachatelů se vracela na místo činu, především z důvodu potřeby pokračovat 

v jejich fantaziích. Někteří z pachatelů chtěli být přítomni odhalení těla oběti, někteří si z místa 

činu odnesli suvenýry. Tyto suvenýry měly ve většině případů sexuální význam pro pachatele. 

Necelá polovina pachatelů pečlivě sledovala průběh vyšetřování v médiích. Asi 20 procent 

pachatelů se snažilo ovlivňovat průběh vyšetřování, především formou komunikace s policií 

nebo s médii. 64 

Hlavním výstupem tohoto výzkumu bylo rozdělení pachatelů do skupiny organizovaných 

a dezorganizovaných. Organizovaní pachatelé měli průměrně vyšší inteligenci a byli častěji 

zaměstnáváni v kvalifikovaných profesích. Tito pachatelé bývají dobře začlenění do společnosti 

a často žijí s partnerkou, během zločinu postupují kontrolovaně a sledují vyšetřování případu 

v médiích. Většina pachatelů se před zločinem ocitla ve stresové situaci způsobené například 

hádkou s partnerkou. Svůj zločin pachatel pečlivě plánuje a na místě činu je patrné zachování 

určitého pořádku. Oběť je většinou pachateli neznámá, ale vykazuje pro něj významné 

charakteristiky. Za účelem vyhledání obětí často cestuje a bývá mobilní. Šlo například o věk, 

vzhled nebo profesi. Organizovaný pachatel se snaží nad obětí získat kontrolu nejprve pomocí 

verbální komunikace, později pomocí agrese. Často je u této kategorie pachatelů přítomno 

mučení a určité rituály. Svou oběť organizovaný pachatel většinou ukryje.65 

Dezorganizovaný pachatel má naopak zpravidla nižší inteligenci a chabou pracovní historii. 

Pachatel byl většinou vychováván velmi přísně a má problémy se začleněním do společnosti. 

Dezorganizovaný pachatel častěji žije sám nebo s jedním z rodičů a nedosahuje sexuální 

kompetence. Pachatel většinou žije poblíž místa činu, zatímco u organizovaného pachatele bude 

pravděpodobnější, že bude za zločinem dojíždět. Místo činu jeví známky spontánnosti 

a nedostatku plánování. Pachatel často oběť zná, ale její charakteristiky většinou nejsou pro něj 

zásadní. Většinou oběť znenadání přepadne a během zločinu se snaží o její depersonalizaci. 

Jakékoli sexuální praktiky probíhají zpravidla po smrti oběti. Oběť bývá ponechána na místě 

činu beze snahy o její ukrytí a na místě bývá větší množství důkazů, včetně vražedné zbraně.66 

Tato studie, ač velmi významná pro rozvoj oboru psychologického profilování, bývá často 

kritizována. Jedním z důvodů kritiky je nedostatečná analýza podkladů pro interview nebo 
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nejednotnost otázek pokládaných pachatelům. Tyto nedostatky způsobují obtíže při porovnávání 

jednotlivých sériových vrahů ve výzkumu zahrnutých ale i možnost tento výzkum replikovat. 

Kritizováno je také rozlišení na organizované a dezorganizované pachatele. Toto rozlišení se jeví 

příliš zjednodušující, mnoho pachatelů nespadá čistě do jedné nebo druhé skupiny. 

Charakteristiky místa činu u organizovaného a dezorganizovaného pachatele nejsou formulovány 

jako vzájemně se vylučující a mohou být přítomny prvky z obou skupin na jednom místě činu.67 

Kritizovaný je také výběr vyslýchaných osob. Do výzkumu byli zapojeni pouze pachatelé, kteří 

se svým zapojením souhlasili, a tím byla logicky opomenuta značná část pachatelů, která se 

výzkumu účastnit odmítla. Tato skupina byla tvořena především inteligentnějšími pachateli 

a jejich nezahrnutím byly zkresleny výsledky, mimo jiné poměr organizovaných 

a dezorganizovaných pachatelů. Některým z pachatelů zahrnutých do výzkumu zbývaly ještě 

možnosti využití opravných prostředků, a ti tak mohli mít větší motivaci k uvádění nepravdivých 

údajů. I u pachatelů zahrnutých do výzkumu závisí výsledek na údajích, které sami dobrovolně 

poskytnou, a je možné, že pachatelé udali zkreslené údaje. Každý z pachatelů může některé 

přesně nedefinované pojmy, jako je například mučení, vnímat rozdílně. Velký důraz byl ve 

výzkumu kladen na roli fantazie, která je z povahy věci vždy subjektivní a neověřitelná. 

Kritizováno je i nedostatečné zohlednění míry sadistických fantazií u nekriminální populace.68 

Vzorek zkoumaných pachatelů je také kritizovaný jako příliš malý pro možnost zobecnění 

a výzkumníci se nevypořádali s důvody, které vedly pachatele k dobrovolné účasti ve studii, 

a zda tyto důvody neměly za následek zkreslení jimi uváděných údajů.69 

Problém s malým vzorkem pachatelů a možností, že jimi udávané informace budou zkreslené, 

tato studie nepochybně nese, je ovšem těžko odstranitelný. Skupina sexuálně motivovaných 

sériových vrahů, kteří byli dopadeni a jsou ochotni se výzkumů účastnit nebude pravděpodobně 

nikdy dostatečně velká, aby bylo možno dojít k zobecňujícím závěrům bez značného zkreslení. 

Pokud jde o zjištění motivu pachatelů a jejich vnitřního prožívání zločinu, budou výzkumníci 

vždy odkázáni na jejich výpovědi. Bylo by ovšem vhodné tyto výpovědi více konfrontovat 

s důkazy. Užitečné by mohlo být porovnání výpovědí o dětství pachatele s výpovědí jeho 

rodinných příslušníků, případně porovnání průběhu zločinu z pohledu pachatele a jeho oběti, 

pokud útok přežila a je ochotna se výzkumu zúčastnit. 

 
67GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal of Police and 
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69YOUNG, Theresa M. Profiling pros and cons: an evaluation of contemporary criminal profiling methods [online]. 
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2.2.2. Navazující výzkumy 

 

Na výzkum FBI a jejich rozlišení sériových vrahů navázali další výzkumy. Některé se kriticky 

vymezují vůči tomuto výzkumu, jiné se zaměřují na odlišné typy pachatelů. V této kapitole 

některé z nich ve stručnosti popíšu. 

Jeden z možných modelů rozlišení sériových vrahů představili R. M. Holmes a S. T. Holmes. 

V rámci své typologie autoři rozdělili sériové vrahy do skupin vrahů visionářských, 

misionářských, hédonistických a vrahů zaměřených na moc a kontrolu. Visionářský vrah ztrácí 

kontakt s realitou a je přesvědčen, že k němu promlouvá jakási vyšší bytost, na jejíž pokyn 

vraždí. Misionářský vrah vraždí s určitým posláním a snaží se zbavit svět konkrétní skupiny lidí. 

Na rozdíl od visionářského typu je tento pachatel v kontaktu s realitou. Hédonistický typ má 

požitek ze samotné vraždy. Tento typ vraha se dělí na další subtypy, a to vrazi z rozkoše, 

adrenalinoví vrazi a vrazi zaměření na komfort (někteří autoři tento subtyp vyčleňují jako 

samostatný typ vraha). Vrazi z rozkoše vraždí pro sexuální uspokojení, často se u nich vyskytují 

prvky kanibalismu nebo nekrofilie. Pro adrenalinové vrahy je vrcholem jejich vzrušení akt 

vraždy samotné a po smrti oběti ztrácí zájem, často se u nich vyskytují prvky sadismu a mučení. 

Vrazi zaměření na komfort se snaží typicky o finanční zisk z vraždy, jedná se tak například 

o takzvané černé vdovy nebo o vraždy kvůli dědictví. Vrah zaměřený na moc a kontrolu pociťuje 

nedostatečnou moc nad vlastním osudem a během vraždy mu jde o absolutní kontrolu nad obětí. 

Často bude tento typ vraha používat omezovací prostředky.70 

Pro zpracování této typologie autoři zpracovali případy 110 sériových vrahů a s vybranými 

z nich provedli rozhovory. Nestanovili ovšem, jaké konkrétní důvody je vedly k určitým 

závěrům. Neposkytli také strukturu vedených rozhovorů ani standardizované otázky během 

rozhovoru pokládané. Autoři také uznávají, že někteří z pachatelů mají charakteristiky více jak 

jednoho typu, ovšem neuvádí důvody, pro které určili pro ně dominantní typ. David V. Canter 

provedl v roce 2004 empirický test tohoto dělení sériových vrahů na vzorku 100 informací z míst 

činů 100 různých sériových vrahů. Pro svůj výzkum zvolil třetí z řady vražd každého 

z pachatelů, aby zohlednil získání zkušeností každého pachatele. Tento test potvrdil určitou 

validitu závěrů studie Holmes a Holmes, ale ne absolutní. Většina ze zločinů obsahovala 

 
70CANTER, David V.An empirical test of Holmes and Holmes serial murder typology. Criminal 

justice and Behavior, 2004, 31 (4).  489–515. ISSN 1552-3594. 
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skutečnosti přesahující jeden z typů a obzvláště u misionářského typu vraha bylo zařazení 

obtížné, protože charakteristiky tohoto typu sériového vraha bylo obtížné převést do důkazů 

nalezených na místě činu.71 

V devadesátých letech 20. století provedl jednu z nejrozsáhlejších studií Hickey. V ní zpracoval 

data 203 sériových vrahů aktivních mezi lety 1795-1988. Hickey klasifikuje sériové vrahy podle 

toho, jakou oběť pro svůj zločin zvolili a podle jejich modu operandi. Ve své studii nespoléhal na 

údaje podané pachateli samotnými, ale používal data dostupná ze spisů.7273 Kromě svého rozsahu 

je tato studie také výjimečná větším zaměřením na ženy. Do 90. let 20. století byly ženy jako 

vražedkyně studovány pouze na bázi případových studií a bylo předpokládáno, že sériových 

vražd se spíše nedopouštějí.74  Hickey ve své studii došel k závěru, že u sériových vražedkyň je 

méně pravděpodobná preference pouze jednoho pohlaví u obětí. Je u nich také větší 

pravděpodobnost nalézání obětí mezi jejich rodinnými příslušníky.75 Hickey také zjistil, že 

sériový vrazi, kteří se opakovaně dopouštěli znásilnění, byli z většiny týráni.76   

Studii sexuálně motivovaných vražd nabídli v roce 1999 Keppel a Walter. Ve studii vychází 

z třídění Grotha, Burgessové a Holmstromové týkající se znásilnění z roku 1977, kterou o 10 let 

později zdokonalili Hazelwood a Burgess.  Autoři rozdělili sexuálně motivované vrahy do čtyř 

skupin: Power-Assertive, Power-Reassurance, Anger-Retaliatory a Anger-Excitation. Vrazi ze 

skupiny Power-Assertive znásilnění plánovali, vraždu však už ne. Ta byla reakcí k zajištění 

kontroly nad obětí. Charakteristické jsou pro ně projevy dominance, snahy o absolutní ovládnutí 

oběti a opakované znásilnění obětí před její vraždou. Pachatel se i v osobním životě snaží podle 

autorů výzkumu působit dominantním a maskulinním dojmem. Oběť je pachateli většinou 

neznámá. Autoři přicházejí s názorem, podle kterého má tento typ vraha obavy, že bude pokládán 

za osobu se sexuální úchylkou. Vrah toho typu bude ve věku 20 až 30 let a bude obtížně snášet 
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Press, 2008, s. 180. ISBN 978-1-58829-685-6. 
75SCOTT, Hannah, ed. KOCSIS, Richrand N. Serial Murder and the Psychology of Violent Crimes. USA: Humana 
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jakékoli ohrožení své maskulinity. Je spíše samotářem a bývá fanouškem bojových sportů. Ve 

vztazích nemívá úspěchy a má spíše podprůměrné vzdělání.77 

Typ Power-Reassurance plánuje znásilnění oběti, které je následováno neplánovanou vraždou 

s prvky overkill. Vrah se snaží zločinem realizovat svou fantazii, a pokud dojde k odchylce od 

této fantazie, uchýlí se k vraždě. Vražda také často nastává po neúspěšném pokusu o znásilnění. 

Vrah bude často realizovat své sexuální fantazie i po smrti oběti. Tento typ se většinou nejprve 

snaží oběť svést. Během zločinu se pachatel snaží o komunikaci s obětí. Na těle oběti bývají 

přítomny prvky zohavování, typicky prováděné posmrtně. Z místa činu si odnáší suvenýry. 

Průměrný věk pachatelů této skupiny je 25 let. Má problémy navazovat romantické vztahy a ve 

velkém množství konzumuje pornografii. Bývá samotář bez přátel nebo partnerky, na okolí 

působí nedospěle. Často žije s rodiči a v kriminální historii se objevují různé formy fetiše. 

Většina pachatelů tohoto typu si vybírá oběti podstatně mladší, než je on sám. 78 

Vrah typu Anger-Retaliatory vychází z nenávisti vůči ženám. Vrah má pocit, že mu bylo nějakou 

ženou ublíženo, a tento vztek přenese na ostatní ženy, které se stanou jeho obětmi. Někdy si 

pachatel za oběť zvolí ženu, která údajnou křivdu způsobila, a to především pokud se jedná 

o oběť mladší, než je pachatel sám. Jak znásilnění, tak vražda jsou plánované a vražda zahrnuje 

prvky overkill. Styl útoku je velmi agresivní a oběť je typicky ze stejné věkové skupiny jako 

pachatel. Oběť si pachatel vybírá v jemu známé oblasti a typicky použije zbraň, kterou bude mít 

po ruce. Z místa činu si často odnáší suvenýr. Pachatel se většinou pohybuje ve věkovém 

rozmezí 25–30 let. Má impulsivní osobnost, chová se nepředvídatelně, a pokud je ženatý, jsou 

u něj patrné časté prvky domácího násilí. Výzkumníci došli k závěru, že spíše nevyužívá 

pornografii.79 

Pachatel typu Anger-Excitation plánuje jak znásilnění, tak vraždu, a to s cílem způsobit oběti 

maximální míru bolesti. Během vraždy se tedy objevují prvky mučení a pachatelé často opakují 

určité rituály. Jejich motivace vraždit podle výzkumníků vychází z jejich sadistických fantazií. 

Oběť je často pro pachatele neznámá a představuje určitý symbol. Může si také vybírat oběť 
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437. 
78KEPPEL, Robert D. a Richard WALTER. Profiling Killers: A Revised Classification Model for Understanding 

Sexual Murder. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 1999, 43(4), 417–
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podle vzhledu nebo podle stylu oblékání. Znásilnění oběti probíhá ve větším počtu případů až po 

smrti. Tělo oběti vrah často ukrývá, aby se vyhnul dopadení, a může se snažit o zapojení do 

procesu vyšetřování. Věk pachatelů tohoto typu se různí. Většina pachatelů začne s pácháním 

zločinů kolem 35 let. Pachatel se navenek jeví jako dobře sociálně začleněná osoba, často je 

ženatý. Ze svých zločinů si může odnášet suvenýry, které pak typicky skladuje v místě ukrytém 

před ostatními společně například s pornografickými materiály.80 

Keppel a Walter ve své teorii ovšem nezohledňují prolínání se znaků více typů v jednom zločinu 

ani možnost zcela neplánového zločinu. Všechny typy počítají s alespoň určitou mírou 

plánování.81 Keppel a Walter se také snažili o potvrzení jejich teorie průzkumem v Michiganské 

věznici, ovšem tento průzkum je v jejich práci popsán velmi stručně a bez možnosti ověření 

výsledků. 

Výzkumy týkající se psychologického profilování zpravidla trpí podobnými chybami. Mnoho 

z nich plyne z nutnosti spoléhat na tvrzení pachatelů pro zjištění zásadních skutečností. Tyto 

informace mohou být vždy zkreslené. Ovšem získat informace o motivu pachatele, o jeho 

fantaziích a myšlenkách při zločinu je vždy obtížné bez spolupráce s pachatelem samotným. Je 

možné dojít k závěrům o těchto skutečnostech i z okolností na ně naznačujících, ovšem i takto 

získané informace mohou být zkreslené tím, kdo je zpracovává. Stejně tak rozdělení do rigidních 

skupin se jeví jako problematické. Při tomto rozdělení pachatelé často vykazují znaky více než 

jedné skupiny a zdá se mi proto užitečnější vnímat rozdělení pachatelů spíše na spektru než 

rigidně do skupin. 

2.3. Psychologické profilování pachatelů trestného činu znásilnění 

Výzkumy zmíněné v předchozích kapitolách se věnovaly vraždám. Proto se v následujících 

částech budu věnovat specifikům profilování vybraných trestných činů. V této kapitole se budu 

zabývat znásilněním. Zásadním rozdílem oproti vraždám je samozřejmě živá oběť, která svou 

činností může přispět k vyšetřování. Trestný čin znásilnění je definován v § 185 trestního 

zákoníku takto: 

 
80KEPPEL, Robert D. a Richard WALTER. Profiling Killers: A Revised Classification Model for Understanding 

Sexual Murder. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 1999, 43(4), 417–

437. 
81GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal of Police and 

Criminal Psychology. 2002, 17(1), 1–18. 
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(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 

k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 

a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží, 

b) na dítěti, nebo 

c) se zbraní. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, 

b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, 

zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je 

omezována osobní svoboda, nebo 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 smrt. 

(5) Příprava je trestná. 

Trestný čin znásilnění se nachází v hlavě III. trestního zákoníku nazvané Trestné činy proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti, a jeho objektem je svoboda rozhodování o pohlavním životě 

člověka. Jedná se o úmyslný trestný čin. Útok může být veden proti osobě jakéhokoli pohlaví 

a sociálního postavení i proti partnerovi nebo partnerce útočící osoby. Trestný čin je dokonán 

donucením oběti k pohlavnímu styku. Pohlavní styk je definován jako „jakýkoli způsob ukájení 

pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať stejného či odlišného pohlaví.“82 Tento pojem zahrnuje 

činnosti od soulože po osahávání genitálií oběti. Při vykonání pohlavního styku formou soulože 

nastupuje odpovědnost podle odstavce 2 písmena a § 185 trestního zákoníku. Pohlavní styk 

provedený způsobem srovnatelným se souloží, který je obsažen v daném ustanovení, zahrnuje 

praktiky jako například anální styk.83 

Pro naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu je nutné, aby pachatel použil násilí, 

pohrůžku násilím nebo pohrůžku jinou těžkou újmou, případně aby k dokonání činu zneužil 

bezbrannosti oběti. Za násilí je považováno „použití fyzické síly ze strany pachatele za účelem 

 
82ŠÁMAL, Pavel, ŠÁMALOVÁ, Milada. § 185 [Znásilnění]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. 
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překonání nebo zamezení vážně míněného odporu znásilňované osoby a dosažení pohlavního 

styku proti její vůli.“84 Podle § 119 trestního zákoníku je za spáchání trestného činu násilím 

považováno také uvedení oběti do stavu bezbrannosti lstí nebo obdobným způsobem. Tohoto 

stavu může pachatel docílit například použitím drog.85 

Pohrůžka násilím se může týkat jak násilí, které má být v případě neuposlechnutí vykonáno 

bezprostředně, tak násilí, které má být vykonáno později. Pohrůžka může také směřovat proti 

jiné osobě, než je oběť. Pohrůžka jinou těžkou újmou se může týkat například cti nebo majetku. 

Bezbrannost je definována jako „takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem 

schopna projevit svou vůli, pokud jde o pohlavní styk s pachatelem, popř. ve kterém není 

schopna klást odpor jeho jednání.“86 Jedná se například o oběť, která je pod silným vlivem 

alkoholu a nevnímá okolní svět nebo která spí. Půjde také o osoby postižené duševní poruchou 

nebo o děti, které nedovedou chápat význam pachatelova jednání. Bezbranná je také osoba, která 

se z fyzických důvodů nemůže pachateli bránit. Nejedná se o situaci, kdy pachatel do stavu 

bezbrannosti oběť uvedl vlastním jednáním, pak by spáchal trestný čin násilím.87 

Mezi kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu, kromě výše zmíněného, patří také 

spáchání trestného činu na dítěti, se zbraní, v místech, kde dochází k omezování osobní svobody, 

a pokud je trestným činem způsobena těžká újma na zdraví, případně smrt. Dítětem se rozumí 

osoba mladší 18 let podle § 126 trestního zákoníku, s přísnější sazbou je v odstavci 3 písmenu 

a vyčleněno spáchání trestného činu na dítěti mladším 15 let. V odstavcích 2 až 4 se jedná 

o zločin a bude podle odstavce 5 trestná i jeho příprava. 

Pachatele znásilnění je možné rozdělit podle jejich chování na sobecké a pseudo-nesobecké. Toto 

dělení vychází z pohledu a vnímání pachatele. Toto rozdělení se odvíjí od úmyslu pachatele. 

Pseudo-nesobecký pachatel má ve svých očích obavu o osobu oběti a nechce jí ublížit. Snaží se 

naplnit svou fantazii, ve které oběť s trestným činem souhlasí a je pro ni příjemný. Při 

komunikaci oběti skládá komplimenty a jeho vyjadřování napodobuje komunikaci 

v romantickém vztahu. Může také projevovat obavy o pohodlí oběti. Po činu se pachatel oběti 

často omlouvá a žádá o její odpuštění. Tento typ pachatele se zřídka dopustí fyzického násilí 
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k překonání odporu oběti. Spoléhá spíše na výhrůžky a k zastrašení využívá přítomnosti zbraně, 

aniž by ji použil.88 

Sobecký pachatel vnímá oběť pouze jako objekt svého uspokojení. Ve verbální komunikaci oběť 

uráží a degraduje. O pohodlí oběti neprojevuje žádný zájem a nevyvíjí ani pokusy o romantické 

projevy, jako například polibky. K překonání odporu oběti využije fyzického násilí a během aktu 

se nadále chová násilně. Míra tohoto násilí závisí na konkrétní motivaci pachatele.89 

Sobecký i pseudo-nesobecký pachatel mohou být dále rozděleni do typů podle bližšího zkoumání 

jejich motivace. Hlavní typy jsou Power-Reassurance, Power-Assertive, Anger-Retaliatory 

a Anger-Excitation, které byly již zmíněny výše jako výchozí pro rozčlenění sériových vrahů.90 

Typ Power-Reassurance pohání fantazie o konsenzuálním aktu. Oběti nechce ublížit a zřídka 

využije fyzického násilí. Oběti si vytipovává a sleduje, často i více obětí najednou. Pokud je jeho 

útok neúspěšný, zaútočí znovu, často ve stejný den a ve stejné oblasti. Vybírá si oběti věkem mu 

blízké. Pachatel operuje v oblasti, která je mu dobře známá a páchá delikty s nízkým rizikem. 

Útočí, pokud kromě oběti není přítomna jiná dospělá osoba, a k překonání odporu využívá 

výhrůžky a přítomnost zbraně. Delikt většinou probíhá v brzkých ranních hodinách a útočník 

využívá často momentu překvapení. Z místa činu si může odnášet suvenýry a vede si záznamy 

o svých útocích. Po činu se oběť snaží kontaktovat a žádá o její odpuštění. Pachatel si trestným 

činem snaží povzbudit vlastní maskulinitu.91 

Pachatel typu Power-Assertive je často zodpovědný za znásilnění mezi partnery. Na rozdíl od 

typu Power-Reassurance nemá pochybnosti o své maskulinitě. Znásilnění využívá jako vyjádření 

své dominance nad ženou a oběť pro něj slouží jako objekt. Neprojevuje verbálně ani fakticky 

zájem o zdraví a pohodlí oběti. K přiblížení se k oběti využívá nějakou záminku, například 

požádá o navedení na správnou cestu. Delikty páchá stejně jako předchozí typ v jemu známé 
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oblasti. Fyzické zranění oběti nebývá jeho cílem, ale ani se mu nesnaží aktivně zabránit, fyzické 

násilí také pravděpodobně použije k překonání odporu oběti.92 

Typ Anger-Retaliatory je méně častý než typy předchozí. Jedná se o impulsivního pachatele 

a fantazie v jeho deliktu hrají ze všech typů nejmenší roli. Tento typ pachatele nesnáší ženy 

a snaží se je ponížit a potrestat za jemu domněle způsobené křivdy. Pachatel svůj delikt 

neplánuje. Během deliktu poháněný svým hněvem používá nepřiměřené množství fyzického 

násilí. Násilné projevy směřuje do oblastí reprezentující ženy, jako jsou pohlavní orgány. Napadá 

ženy jemu věkem blízké nebo o něco starší, které reprezentují osobu, která mu ukřivdila. Může 

se jednat o podobný styl oblékání nebo barvu vlasů. K útoku použije zbraň, kterou bude mít 

zrovna po ruce.93 

Pachatele typu Anger-Excitation lze také nazvat sadistickým znásilňovačem. Jde o nejméně 

běžný typ, ale svou extrémní brutalitou na sebe přitahuje značnou pozornost odborné i laické 

veřejnosti. Hlavním důvodem páchání zločinu je pro něj utrpení oběti a fantazie hrají v jeho 

chování velmi významnou roli. Svůj delikt pachatel pečlivě plánuje, najde pro něj příhodné 

místo, zbraň, způsob útěku, ale oběť je pro něj většinou neznámá. Oběť může vybírat podle 

jejích charakteristik. Pachatel napadá častěji ženy, ovšem útoky na muže nejsou výjimečné. Na 

oběti se dopouští brutálního násilí, které může vést až ke smrti. Ze všech typů je u tohoto 

nejpravděpodobnější nahrávání si deliktu. Z geografického hlediska se pohybuje většinou bez 

patrného vzorce, ovšem jeho modus operandi bývá natolik charakteristický, že při sérii deliktů 

nemívají vyšetřovatelé větší problémy případy spolu spojit.94 

Zvláštními typy znásilnění jsou oportunistické a skupinové znásilnění. V případě 

oportunistického znásilnění nebylo znásilnění pachatelovým prvotním úmyslem. Pachatel se 

často dopouští například loupeže nebo vloupání a naskytne se mu příležitost vykonat znásilnění, 

kterou využije. Jeho motiv ke znásilnění je čistě sexuální a s obětí stráví minimální množství 

času. Skupinové znásilnění je vykonáno skupinou tří a více osob a je pro oběť vysoce 

nebezpečné. Ve skupině se zpravidla vyskytuje vůdce, který skupinu začne řídit, a informace 
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o jeho osobě je důležité získat od oběti. Ve skupině také často bude slabý článek, který se zdráhá 

zločinu účastnit a případně se i snaží pomoci oběti. Pokud se vyšetřovatelům podaří tuto osobu 

vypátrat, je zde vyšší pravděpodobnost, že vyzradí i ostatní pachatele.95 

Při vypracování profilu pachatele se profilující zabývá všemi aspekty deliktu. U oběti je 

posuzována její rizikovost. U obětí s nízkou rizikovostí, že budou vystaveny trestnému činu, je 

vysoce pravděpodobně, že pachatel si je přímo vytipoval. Za oběti se středním rizikem jsou 

považovány například osoby, které se kvůli pracovní době pohybují po ulici v nočních hodinách 

nebo žijí v rizikovější oblasti. Je možné i situační zvýšení rizika, pokud se například oběti rozbije 

v noci auto. Za osoby s vysokým rizikem je možné považovat například drogové dealery nebo 

prostitutky. Profilování pachatele, který zaútočil na vysoce rizikovou oběť, je obtížnější, protože 

skupina pachatelů, která tento typ oběti pravděpodobně zvolí, je příliš velká.96 

Dále profilující posuzuje metodu přiblížení se k oběti. Pachatel může zvolit lest, bleskový útok 

nebo využije momentu překvapení. Při použití lsti pachatel například předstírá, že potřebuje 

pomoct nebo pomoc naopak nabízí. Poté, co nad obětí získá kontrolu, uchýlí se k agresi. Tato 

metoda vyžaduje komunikační schopnosti pachatele na určité úrovni. Pokud pachatel využije 

momentu překvapení, lze usuzovat, že oběť předem sledoval a že se pachatel vyzná v dané 

lokalitě.97 

Profilující také posuzuje, jakým způsobem pachatel oběť kontroluje a jakou míru síly k tomu 

použije. Významné pro vytvoření profilu například bude, jestli pachatel používá nepřiměřené 

množství násilí. Na případný odpor oběti může pachatel reagovat různými způsoby, například 

útěkem, výhrůžkami nebo stupňováním agrese, které pomohou s vytvořením obrazu jeho 

osobnosti. Pozornost je také věnována různým sexuálním poruchám. Ty může být ovšem obtížné 

zjistit, jelikož oběť je nemusí vnímat a nebývá pro ni snadné o nich vypovídat. Z pořadí 

sexuálních aktivit vynucovaných pachatelem lze vyvodit jeho případnou snahu oběť ponížit. 

Významné jsou i verbální projevy pachatele. Může oběť urážet, nebo jí naopak lichotit. Posuzuje 

se i to, zda si pachatel z místa činu odnášel nějaké předměty a jaké předměty to byly. Pokud si 

pachatel z místa činu odnáší předměty, které mohou být použity jako důkaz, lze usuzovat na jeho 
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orientaci ve vyšetřování trestných činů a je proto pravděpodobné, že byl již v minulosti stíhán. 

Může si také odnášet cennosti, což může vypovídat o jeho finanční situaci, nebo suvenýry, které 

mohou sloužit například k vyvolání vzpomínek na delikt. Je také důležité dotázat se oběti, zda 

vnímala nějaké zvláštnost v chování pachatele před trestným činem.9899 

Takovýmto postupem je možné profilovat jak známého, tak neznámého pachatele, a také 

posoudit s jakou pravděpodobností byla série znásilnění spáchaná jediným pachatelem. Při tomto 

zkoumání dochází k analýze jednotlivých prvků deliktů a jejich vzájemnému porovnávání.100 

V následující části představím příklad obou využití, jako první příklad sestavování profilu 

neznámého pachatele. 

Zločin se stal 29. 6. 1982 a jeho obětí byla Mary, 24letá žena bílé pleti. Povoláním byla 

středoškolská učitelka, podle vlastních slov se studenty jak bílé, tak černé pleti vycházela dobře. 

Z pohledu rizikovosti se jednalo o nízkorizikovou oběť. Mary byla napadená ve svém bytě, který 

se nachází v bytovém komplexu obývaném především střední třídou, a který je klidnou 

a bezproblémovou oblastí. Její byt se nacházel na okraji komplexu a bez znalosti dané oblasti byl 

obtížně nalezitelný. K napadení došlo v noci ze čtvrtka na pátek kolem 2 hodiny ranní. Mary šla 

spát s otevřeným oknem, kterým útočník vnikl do bytu. Kvůli tmě Mary rozeznala pouze, že se 

jedná o muže černé pleti a že je nahý. Pachatel ji přitlačil do postele a výhrůžkami ji přiměl 

k tichu. Upozornil ji také, že má u sebe zbraň a oběť cítila kov přitlačený k jejímu spánku. Mary 

ho opakovaně žádala, aby odešel, což ovšem neučinil. Na její opakované odmítání reagoval vždy 

dalšími výhrůžkami. Pachatel Mary sdělil, jak se dostal do bytu a že byl v nedávné době 

propuštěn z vězení. Pachatel nejprve na oběti provedl orální sex, následně pak vaginální. Při 

pokusu o anální styk ho oběť upozornila, že je na špatném místě, a pachatel se navrátil 

k vaginálnímu styku. Pokaždé, když ho oběť upozornila, že provádí něco pro ni bolestivého, 

s danou aktivitou přestal. Během znásilnění nepoužíval pachatel další násilí a oběť neurážel. 

Mary popsala, že své chování měnil pouze při vyhrožování, kdy mluvil přísným tónem. 

 
98ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Postupy profilování u trestného činu znásilnění. Kriminalistický sborník. 

2007, č. 4, s. 37–38. 
99HAZELWOOD, Robert R. Analyzing the Rape and Profiling the Offender. HAZELWOOD, Robert R. a Ann 

WOLBERT BURGESS. Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach. 4. CRC Press: 

USA, 2008, s. 115–119. ISBN 9781420065053. 
100ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Postupy profilování u trestného činu znásilnění. Kriminalistický sborník. 
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V průběhu zločinu byl pachatel opatrný, aby ho oběť nespatřila. Mary nezaznamenala přítomnost 

žádné sexuální dysfunkce.101 

Po dokončení sexuálního aktu nařídil pachatel oběti, aby se s ním přesunula do obývacího pokoje 

a lehla si čelem na zem. Pachatel se zeptal Mary, co bude dělat, až odejde. Odpověděla, že zavolá 

rodičům. Zeptal se, zda zavolá policii, což odmítla. Pachatel nařídil, aby mu oběť ukázala, kde se 

nachází telefon, který následně zničil a omluvil se Mary, že nebude moci zavolat rodičům. 

Pachatel roztrhaným ručníkem zavázal oběti oči, nejprve příliš těsně, na což ho oběť upozornila 

a pachatel ručník povolil. Následně oběti svázal ruce a nohy. Pachatel z oběti setřel sperma a ta si 

přitom všimla, že má na rukou chirurgické rukavice. Pachatel se oběti opakovaně dotazoval na 

jméno a sdělil jí několik informací o své minulosti. Řekl jí také, že si ji vyhlédl, protože se mu 

líbila, ale obával se, že kdyby ji pozval na schůzku, odmítla by. Pachatel se opět dožadoval 

análního styku, což Mary znovu odmítla. Pachatel zničil reproduktor oběti, vzal si jeden dolar 

z její peněženky a odešel. Mary se následně osvobodila a od sousedů zavolala pomoc. Pachatele 

popsala jako muže černé pleti ve věku 20 až 30 let, vysokého 170–180 centimetrů. Pachatel 

v jejím bytě také vykouřil cigaretu, jejíž nedopalek si odnesl.102 

Profilující vyvodil, že pachatel musel Mary sledovat a vytipoval si ji. Mary byla nízkoriziková 

oběť. Pachatel se v oblasti cítil natolik sebejistě, že se po ní pohyboval bez oblečení a po 

vniknutí do bytu se neujistil, že je v něm oběť skutečně sama. Při kontrole oběti spoléhal pouze 

na výhrůžky, které neuskutečnil ani při odmítnutí spolupráce ze strany oběti. Pachatel se 

dopouštěl naprosto minimálního fyzického násilí a podle profilujícího představovalo zničení 

reproduktoru pouze symbolický útok. Významné také bylo, že po upozornění na bolestivou 

aktivitu s danou aktivitou přestal. Oběť pachateli vzdorovala poměrně intenzivně, přesto v reakci 

pachatel zůstával v rovině výhrůžek, s výjimkou svlečení oběti. Pachatel se snažil oběť zapojit 

do sexuálních aktivit a projevoval prvky sobecké i pseudo-nesobecké. Pachatel měl určité 

znalosti o průběhu vyšetřování a snažil se aktivně zabránit svému dopadení odstraňováním 

 
101HAZELWOOD, Robert R. Analyzing the Rape and Profiling the Offender. HAZELWOOD, Robert R. a Ann 

WOLBERT BURGESS. Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach. 4. CRC Press: 

USA, 2008, s. 110–114. ISBN 9781420065053. 
102HAZELWOOD, Robert R. Analyzing the Rape and Profiling the Offender. HAZELWOOD, Robert R. a Ann 

WOLBERT BURGESS. Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach. 4. CRC Press: 
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důkazům nebo zamezením jejich vzniku. Profilující došel k závěru, že účelem napadení bylo 

dokázání si dominance a maskulinity pachatelem.103 

Pachatelem je podle profilujícího přehnaně sebevědomý muž, který je ve vztahu k ženám 

dominantní, ovšem přitahují ho ženy, které jeho dominanci odmítají. Považuje se za „macho“ typ 

a na různé lidi ve svém životě působní odlišně. Někteří ho budou vnímat jako zdvořilého 

člověka, někteří naopak jako agresivního a nepřátelského. Pachatel těžko snáší jakoukoli formu 

kritiky a je zaměřený na krátkodobé cíle a na okamžité uspokojení potřeb. Pachatel hůř snáší 

porážku a má problémy s respektováním autorit. Podle profilujícího se pachatel pohybuje ve 

věkovém rozmezí 26 až 30 let. Profilující zvolil vyšší polovinu z věkového rozmezí 

popisovaného obětí především z důvodu sebevědomí pachatele. Pachatel byl v minulosti 

s vysokou pravděpodobností trestán za znásilnění nebo vloupání. K tomuto závěru profilující 

došel z vlastních vyjádření pachatele a na základě pachatelovy znalosti průběhu vyšetřování. Je 

také možné, že se pachatel věnuje i jiným formám trestné činnosti, například prodeji drog.104 

Pachatel je podle profilujícího rozvedený nebo žije odděleně od své ženy. Ve vztahu byly 

v minulosti pravděpodobně časté hádky. Pachatel nejspíš žije v podobném komplexu v jiné části 

města, s ženou černé pleti. Pachatel je průměrně až nadprůměrně inteligentní, během 

středoškolského vzdělávání se projevoval nadprůměrně, ale vyšší vzdělání nejspíš nedokončil. 

Pachatel je pravděpodobně zaměstnaný v profesi, pro kterou je překvalifikovaný, ale jeho 

pracovní výkon je spíše podprůměrný. Pachatel řídí okázalý automobil, který udržuje v dobrém 

stavu. Na vlastní vzhled klade pachatel značnou váhu, a proto pravidelně cvičí a nosí značkové 

oblečení. Takto vytvořený profil se ukázal být při dopadení pachatele z cca 90% pravdivý.105 

Případ série znásilnění spáchaných jedním pachatelem se udál mezi lety 1994 až 2005 ve 

východních Čechách. Pachatel útočil v brzkých ranních hodinách. Pohyboval se na motocyklu 

a k oběti se přiblížil například pod záminkou dotazu na cestu a poté zaútočil. Po znásilnění 

obětem vyhrožoval, aby je odradil od oznámení činu. DNA shodné s DNA podezřelého se 

potvrdilo u tří deliktů a otázkou bylo, zda spáchal i dalších šest znásilnění. Profilující následně 

 
103HAZELWOOD, Robert R. Analyzing the Rape and Profiling the Offender. HAZELWOOD, Robert R. a Ann 
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vybrali markanty z každého zločinu a ty porovnávali mezi sebou. Bylo také nutné odlišit, kdy 

pachatel reagoval z vlastní vůle a kdy byl nucen reagovat na danou situaci. Pro profilování bylo 

důležité zkoumat dobu útoku a způsob navázání kontaktu. Ten byl ve všech případech proveden 

stejným způsobem, s výjimkou dvou případů, kdy pachatel reagoval na chování oběti. Zkoumání 

byl také podroben styl komunikace s obětí, míra použitého násilí a reakce na chování oběti, nebo 

sexuální poruchy. V chování, které vycházelo z vůle pachatele, byl shledán určitý vývoj, kdy 

rozšířil v jednom případě své sexuální praktiky o zavádění předmětu do těla oběti, a v posledním 

případě, když napadl dvě oběti najednou. Vzhledem k výše uvedenému došel profilující 

k závěru, že delikty byly spáchány jedním pachatelem.106 

Jak je z obou případů patrné, je pro sestavení kvalitního profilu pachatele nutné provést co 

nejpodrobnější a nejpřesnější výslech oběti. Vyslýchající musí pokládat otázky na všechny prvky 

významné pro sestavení profilu, protože sama oběť si na ně buď nemusí sama automaticky 

vzpomenout, nebo je nebude považovat za důležité. 

2.4.  Psychologické profilování pachatelů dalších trestných činů  

Psychologické profilování lze využít také u stalkingu. Stalking je z legislativního hlediska 

moderní záležitostí ovšem ve společnosti se toto chování vyskytuje významně delší dobu. 

Výzkumy na téma tohoto fenoménu probíhaly již v 18. a 20. století.107 V České republice je 

stalking stíhán podle § 354 trestního zákoníku jako nebezpečné pronásledování, a to v této 

podobě: 

Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak 

kontaktuje, 

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 

 
106ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Postupy profilování u trestného činu znásilnění. Kriminalistický sborník. 

2007, č. 4, s. 39–40. 
107 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 213. ISBN 978-80-7380-461-9. 
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a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život 

a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 

činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 

b) se zbraní, nebo 

c) nejméně se dvěma osobami. 

Stalking byl kriminologicky definován jako „úmyslné, zlovolné a opakované pronásledování 

a obtěžování jiné osoby.“108 Trestný čin se nachází v Hlavě X. trestního zákoníku v dílu 

nazvaném trestné činy narušující soužití lidí. Objektem tohoto trestného činu je ochrana svobody, 

soukromí a tělesné a duševní integrity. K naplnění skutkové podstaty je vyžadován úmysl 

pachatele. Není vždy snadné rozeznat okamžik, kdy již byla překročená hranice společensky 

schvalovaného chování. Tento okamžik lze posuzovat kvantitativně nebo kvalitativně. Podle 

některých přístupů je důležitá kvantita nežádoucího chování pachatele vůči oběti. Je ovšem 

vhodné toto hledisko kombinovat se závažností chování pachatele a eskalací jeho jednání. Do 

úvah o závažnosti jednání pachatele je také vhodné začlenit obavy oběti. Z klinického hlediska se 

za stalking považuje takové jednání, kdy již došlo k alespoň deseti pokusům o nevyžádaný 

kontakt v období trvajícím alespoň čtyři týdny.109 

Případy stalkingu můžeme členit podle toho, zda mezi pachatelem a obětí existoval v minulosti 

reálný vztah. Tímto reálně existujícím vztahem může být partnerský vztah, kde se pachatel snaží 

o jeho obnovení, nebo naopak o pomstu, případně jiný vztah, například profesní. Mezi obětí 

a pachatelem nemusel v minulosti existovat žádný vztah a stalking má být ze strany pachatele 

pokusem o jeho zahájení. Stalking může mít formu obtěžování, pronásledování a pronásledování 

s vyhrožováním. Obtěžování bude typicky spočívat v mnohokrát opakované snaze o dálkovou 

komunikaci nebo v posílání dárků. Tato forma stalkingu je v moderní době díky 

telekomunikačním prostředkům velice usnadněná. Obtěžování může být první fází stalkingu. 

Pachatel buď své jednání následně eskaluje do dalších forem, nebo může jít o pachatele, který 

 
108VÁLKOVÁ, Helena. § 354 [Nebezpečné pronásledování]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3290. 
109VÁLKOVÁ, Helena. § 354 [Nebezpečné pronásledování]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3290. 
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zůstává svým jednáním pouze v rovině obtěžování. Během pronásledování pachatel zanechává 

oběti důkazy o své přítomnosti. Může se jednat o ničení majetku oběti nebo zanechávání vzkazů. 

Pachatel se také může pokoušet získat přímý kontakt s obětí. Může také začít oběti vyhrožovat, 

a to jak v komunikaci na dálku, tak v přímé komunikaci. Může se jednat o výhrůžky sebevraždou 

nebo ublížením oběti a jejím osobám blízkým.110 

Pachatelé stalkingu byli podle Boona a Sheridana rozděleni do čtyř typů. Prvním a nejčastějším 

typem je pronásledování ex-partnerem. Ve vztahu pachatele a oběti bylo často přítomné domácí 

násilí a riziko, že se pachatel bude chovat násilně vůči oběti je značné. Dalším typem je 

pronásledování umanutým obdivovatelem, kdy pachatel vnímá oběť jako svůj idol. Pachatel 

neustále usiluje o kontakt, ale nebývá fyzicky agresivní. Doporučuje se spíše psychologická 

intervence na straně pachatele. Fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami může být 

méně nebezpečný nebo se zvýšenou nebezpečností. Méně nebezpečný pachatel si vytváří iluzi 

o existenci vztahu s obětí a je přesvědčen o zájmu oběti o jeho pozornost. Pachatel si vybírá za 

oběti ženy, se kterými přichází ve svém životě do styku. Pachatel se zvýšeným nebezpečím trpí 

závažnější formou psychické poruchy. Pachatel oběť vytrvale kontaktuje a bude se 

pravděpodobně projevovat i agresivně. Posledním typem je sadistický pronásledovatel, který se 

snaží svou oběť naprosto kontrolovat. Tento pachatel je velmi nebezpečný a své jednání postupně 

eskaluje. Bývá nutné utajit polohu oběti, protože pachatel se jí bude neustále snažit vyhledat.111 

Při vyhledávání pachatele stalkingu může být velmi užitečné psychologické profilování. 

Vzhledem k povaze deliktu budou mít profilující k dispozici projevy snahy pachatele 

o komunikaci a mohou tak pomocí získaných informací přispět ke zúžení počtu podezřelých. 

Profilující má také významnou roli v posouzení, zda bude chování pachatele eskalovat a jakým 

způsobem. V případě sériového stalkingu mohou také posoudit, zda bylo více deliktů spácháno 

stejným pachatelem. Profil může představit nástin vnitřního fantazijního světa pachatele a může 

pomoct při vedení výslechu. Profilující může také poradit oběti v jejím postupu, například kdy 

odepírat jakýkoli kontakt nebo doporučit výměnu záznamníku, aby pachatel neslyšel při zavolání 

předehraný hlas oběti.112 

 
110ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
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Psychologické profilování může být užitečné i při vyšetřování loupeží a krádeží, a to jak 

k nalezení neznámého pachatele, tak k zjištění, zda bylo více deliktů spácháno stejným 

pachatelem. Dále je pro vyšetřování těchto trestných činů užitečné geografické profilování. 

Profilování je značně ztížené, až nemožné v případech, kdy byly použity „tradiční“ techniky 

deliktu nebo techniky podmíněné okolnostmi v době a místě spáchání deliktu. Proto je spíše, než 

k modu operandi pachatele přihlíženo k místu spáchání trestného činu. Ve spojování trestných 

činů spáchaných stejným pachatelem se geografické profilování také ukazuje být 

nejužitečnějších v případech krádeží aut. Výzkum byl proveden v případech vloupání do domů 

a jeho účelem bylo zjištění údajů vhodných k posuzování toho, zda bylo více deliktů spácháno 

stejným pachatelem. Prvky deliktu, jako jsou způsob vstupu, vybrané místo útoku a odnesené 

věci, ve své vzájemné souvislosti vykazovaly značnou vypovídací hodnotu ve vztahu spojení 

dvou deliktů, ovšem žádný z nich samostatně průkaznou hodnotu nevykazoval. Jako 

nejužitečnější se jeví posouzení časové a místní proximity deliktů. Výzkum byl proveden 

v oblasti, kde se nachází malá města a vesnice. V metropolitní oblasti, kde byl proveden podobný 

výzkum, vykazovaly formy spáchání činu větší vypovídací hodnotu ve spojení trestných činů než 

v prvním výzkumu.113 

Pachatelé loupeží mohou být rozděleni do čtyř skupin. Oportunistický pachatel využije ke 

spáchání činu aktuálních okolností. Na delikt se pachatel nepřipravuje, odnese si věci spíše nižší 

hodnoty a na místě zanechá menší množství důkazů. Pachatel je pravděpodobně mladší a nemá 

širokou kriminální historii. Dalším typem je organizovaný pachatel. Tento pachatel se na čin 

připravuje. Na místo si přinese nástroje potřebné k vniknutí do objektu a odnáší si předměty větší 

hodnoty. Pachatel je starší a delikty páchá s vysokou frekvencí, ovšem je zaměřený na krádeže 

a loupeže. Pachatel bude mít pravděpodobně auto a bude žít s partnerkou. Dezorganizovaný 

pachatel vnikne do objektu násilím a nástroje k tomu použité typicky zanechá na místě. Místo 

činu zanechá v dezolátním stavu a odnese si věci malé hodnoty. Pachatel je mladší, ale má 

dlouhou kriminální kariéru s různorodými zločiny. Pachatel může být drogově závislý. Poslední 

typ pachatele je motivován vztahem k oběti. Cílem deliktu je oběť, odnáší si její osobní 

 
113BOND, John a Lucy MARKSON. Linking serial residential burglary: comparing the utility of modus operandi 

behaviours, geographical proximity,... Journal of Investigative Psychology and Offender Profi ling. 2010, 7(2), 

91–107, doi:10.1002/jip.120 
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předměty. Pachatel je dospělý a nemá partnerku. Vybírá si oběti-ženy, které zná, a pokud má 

kriminální historii, objevují se v ní násilné trestné činy.114 

Bryanna Hahn Fox a David P. Farrington provedli v roce 2015 výzkum o užitečnosti 

psychologického profilování při vyšetřování loupeží. Výzkum probíhal na Floridě, kdy jedna 

z policejních stanic využívala psychologické profilování během vyšetřování a tři další sloužily 

jako kontrolní skupina. Po roce bylo vyhodnoceno, jak se změnila objasněnost loupeží. Všechny 

stanice měly přibližně stejnou výchozí objasněnost, ale po roce používání profilů se ukázalo, že 

se stanici, která je využívala, zvýšila objasněnost z 10 na 30 procent. Tento výzkum naznačil 

pozitivní vliv používání psychologického profilování na vyšetřování, ovšem měl své limity. 

Nebylo možné zcela odstranit nebo alespoň do posouzení zaznamenat další vlivy na vyšetřování, 

které mohly mít za následek rozdíl v objasněnosti. Mezi jednotlivými stanicemi také existovaly 

rozdíly, které nebylo možné eliminovat. Autoři také nevylučují možnost, že kvůli probíhajícímu 

výzkumu věnovali policisté na stanici s využíváním profilů větší pozornost právě loupežím 

oproti ostatním trestným činům.115 

2.5. Rozporuplné názory na psychologické profilování pachatele 

V odborné literatuře nepanuje shoda v otázce využitelnosti a věrohodnosti psychologických 

profilů. Objevují se názory, že se jedná o nástroj, který významně přispívá k dopadení pachatelů, 

ale i názory, že se nejedná o vědeckou disciplínu, ale o hádání s minimální přesností, které může 

naopak vyšetřování ztížit, a všechny názory na tomto spektru.  

Většina kritiky se týká nedostatečného empirického výzkumu potvrzujícího přínosnost 

psychologického profilování. Autorky Ribeiro a Soerio se v roce 2020 zabývaly právě výskytem 

empirických studií a odborných článků na téma platnosti psychologických profilů mezi lety 1995 

až 2020. Jimi zadaným kritériím odpovídalo pouze osm článků.116  Při mém vlastním výzkumu 

jsem skutečně mnoho empiricky založených studií nenalezla, ale jejich množství se také liší 

podle typu trestného činu. U sériových vražd je z mé zkušenosti empirických studií nejméně, 

a pokud jsou, tak spíše staršího data. Například u loupeží je ale toto množství větší.  

 
114FOX, Bryanna Hahn a David P. FARRINGTON. An Experimental Evaluation on the Utility of Burglary Profiles 

Applied in Active Police Investigations. Criminal Justice and Behavior. 2015, 42(2), 163–164, Dostupné z: 

doi:10.1177/0093854814548446 
115FOX, Bryanna Hahn a David P. FARRINGTON. An Experimental Evaluation on the Utility of Burglary Profiles 

Applied in Active Police Investigations. Criminal Justice and Behavior. 2015, 42(2), 156–175, Dostuné z: 

doi:10.1177/0093854814548446 
116 RIBEIRO, Rita Alexandra Brilha a Branca Bento de Matos SOEIRO. Analysing criminal profiling validity: 

Underlying problems and future directions. International Journal of Law and Psychiatry [online]. 2021, (74) 

[cit. 2021-10-27]. ISSN 0160-2527. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101670 
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Kritizováno je také, že psychologické profilování není stavěno na vědeckých základech. 

Počáteční náznaky psychologického profilování jsou přisuzovány fiktivní literatuře. V tomto 

typu literatury a v televizním, případně filmovém díle zastává psychologické profilování 

významnou roli dosud. Podle některých autorů právě toto stojí za popularitou profilování 

a důvěrou v něj u laické veřejnosti, ale i u některých policistů. Při porovnání přesnosti profilu 

specialisty zabývajícího se psychologickým profilováním a skupiny, která byla podle 

konkrétního výzkumu tvořena například studenty nebo psychology, byli specialisté přesnější, ale 

v některých aspektech profilu byla jejich přesnost srovnatelná se srovnávací skupinou.117 

V jednom výzkumu tohoto typu byli v předvídání vlastností pachatele vražd a znásilnění 

přesnější vyšetřovatelé než profilující. V otázce celkové přesnosti profilu ovšem profilující 

specialisté byli nejpřesnější.118 Nad definicí toho, co z osob činí profesionála v oboru 

psychologického profilování, také nepanuje shoda a psychologický profil zpravidla nebývá 

akceptován jako důkaz u soudu.119  

Značná část studií posuzuje přesnost profilu podle názorů vyšetřovatelů na přínos profilu 

k vyšetřování. Toto posouzení je kritizováno jako příliš subjektivní. Výsledkem je většinou 

spokojenost s přínosem profilu, ovšem nebývá vždy jasné, do jaké míry přispěl profil k dopadení 

pachatele. Vyšetřovatelé mimo jiné vyzdvihovali pomoc s pochopením případu a vnímali profily 

jako přínosné i v případech, kdy pachatel nebyl dopaden.120 

Přesvědčení o přesnosti psychologických profilů také dokládají často citované případy, ve 

kterých byl profil velmi úspěšný, jako například výše popsaný případ Mad Bomber. V profilech 

bývá také velké množství informací, z nichž zdaleka ne všechny jsou potvrzeny i v případech 

úspěšného sestavení profilu pachatele, ovšem větší důraz je kladen na informace, které byly 

potvrzeny. Tyto informace si také vyšetřovatelé s určitým časovým odstupem lépe pamatují. 

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

Profiling Illusion: What’s Behind the Smoke and Mirrors? Criminal Justice and Behavior. 2008, 35(10), 1257–

1276. Dostupné z: doi:10.1177/0093854808321528 
118 FOX, Bryanna Hahn a David P. FARRINGTON. An Experimental Evaluation on the Utility of Burglary Profiles 

Applied in Active Police Investigations. Criminal Justice and Behavior. 2015, 42(2), 159–160, Dostupné z: 

doi:10.1177/0093854814548446 
119 SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul GENDREAU. The Criminal 

Profiling Illusion: What’s Behind the Smoke and Mirrors? Criminal Justice and Behavior. 2008, 35(10), 1257–

1276. Dostupné z: doi:10.1177/0093854808321528 
120 FOX, Bryanna Hahn a David P. FARRINGTON. An Experimental Evaluation on the Utility of Burglary Profiles 

Applied in Active Police Investigations. Criminal Justice and Behavior. 2015, 42(2), 158–159, Dostupné z: 

doi:10.1177/0093854814548446 
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Profily mohou být také sestaveny natolik obecně, že jejich přesnost bude vysoká bez ohledu na 

konkrétní osobu pachatele.121 122 

Většina výzkumů v oblasti psychologického profilování, která byla doposud provedena se 

zaměřovala na muže jako pachatele. Některé názory se přiklánějí k využití stejných typologií pro 

muže i ženy, některé se snaží o vytvoření odlišné typologie pro ženy.123 Podle mého názoru není 

ideální vytváření nových postupů pro ženy-pachatelky, pokud mají sloužit k pomoci při 

vyšetřování. Během vyšetřování nemusí být vždy jasné, zda je pachatelem muž, nebo žena, a ani 

tedy jakou typologii je možné použít. Je ovšem nutné provést další výzkumy, které budou 

zahrnovat nebo se přímo zaměřovat na ženy.   

Nejčastější kritiky psychologického profilování poukazují na nedostatečné vědecké základy 

oboru. Podle mého názoru je vhodnější zaměřit se na jednotlivé trestné činy než snažit se 

vybudovat vědecké základy oboru jako celku. Mezi jednotlivými trestnými činy jsou obrovské 

rozdíly a přístup vhodný k profilování jednoho pachatele může být zcela nevhodný k profilování 

druhého. U deliktů, které se páchají ve velkém množství, se mi zdá vhodnější přístup založený 

na statistických datech. Vzhledem k jejich množství mají značnou vypovídací hodnotu a je 

u nich menší riziko zkreslení.  

Podle mého názoru má psychologické profilování své místo jako pomůcka při vyšetřování. Je 

k němu ovšem nutné přistupovat s vědomím všech jeho nedostatků. Při používání 

psychologického profilu je nutné mít na vědomí, že nemusí být absolutně pravdivý. Pro další 

vývoj tohoto oboru by bylo vhodné rozšířit databáze trestných činů na mezinárodní úroveň, což 

by obohatilo empirické studie a umožnilo získání větší přeshraniční perspektivy. Zajímavé 

výsledky by také mohly vyplynout ze zopakování starších výzkumů s vědomím si jejich 

nedostatků a pokusit se tyto nedostatky v co největší možné míře odstranit. 

2.6. Případové studie 

První případ, který zde popíšu, se odehrál mezi lety 1997 a 2002 ve španělském městě Malaga. 

Pachatel byl podezřelý z 29 sexuálně motivovaných napadení, kdy v polovině případů došlo také 

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

Profiling Illusion: What’s Behind the Smoke and Mirrors? Criminal Justice and Behavior. 2008, 35(10), 1257–

1276. Dostupné z: doi:10.1177/0093854808321528 
122 GODWIN, Maurice. Reliability, validity, and utility of criminal profiling typologies. Journal of Police and 

Criminal Psychology. 2002, 17(1), 1–18. 
123 VAN AKEN, Chelsea. The Use of Criminal Profilers in the Prosecution of Serial Killers. Themis: Research 

Journal of Justice Studies and Forensic Science. 2015, 3(7), 127–149. Dostupné z: doi: 

https://doi.org/10.31979/THEMIS.2015.0307 
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ke znásilnění. Psychologické profilování bylo do vyšetřování zařazeno v roce 2001, kdy bylo 

vyšetřováno 22 napadení. Profilující vypracovali jak profil osobnosti pachatele, tak především 

geografický profil pachatele. Oba tyto profily následně pomocí výslechů pachatele ověřovali. 

Pachatel nejprve napadal vdané ženy, které si vyhlédl na ulici a sledoval je k jejich bytu. 

Zpravidla následující den na ně pak čekal blízko bytu, napadl je a zatáhl do jejich ložnice, kde je 

následně znásilnil. Oběti byly mladé a atraktivní vdané ženy. V některých případech použil 

k zastrašení oběti nůž, ale jiného fyzického napadání kromě znásilnění se nedopouštěl. Pokud se 

oběti aktivně bránili většinou z místa utekl. Své chování pachatel změnil v roce 2000, kdy začal 

k přiblížení se k oběti využívat zástěrku a vydával za opraváře. Pachatel také změnil svůj typ 

oběti a napadal dívky ve věku 16–22 let z Německa nebo skandinávských zemí, které byly ve 

městě většinou z důvodu jazykových kurzů. Z centra města své útoky pachatel přesunul na 

východní předměstí Malagy. Pachatel se stával sebejistějším a v některých případech znásilnil 

více obětí najedou.  

Vyšetřovatelé věděli, že napadení byla spáchána jedním pachatelem nejen kvůli stejnému modu 

operandi, ale také díky nalezeným otiskům a stopám DNA na několika místech činů. Tyto stopy 

umožnili spojit napadení s jedním pachatelem, ale v policejních databázích nebyla nalezena 

shoda ani s jedním z těchto důkazů.  

Profilující došli k závěru, že pachatel započal v páchání trestných činů ve věku 28 až 30 let 

a v době vytváření profilu v roce 2001 by měl být tedy ve věku 32 až 34 let. Pachatel byl mladší, 

než očekávali, a v době dopadení v roce 2002 byl ve věku 29 let, v době vytváření profilu tedy 

28. Profilující mylně předpokládali, že pachatel je krátkozraký. Z výpovědí obětí vyplynulo, že 

pachatel nosil brýle, ty ovšem podle jeho pozdější výpovědi sloužili k maskování jeho vzhledu. 

Kromě tohoto omylu byl fyzický popis pachatele v profilu v podstatě shodný s realitou. 

Profilující předpokládali, že pachatel pracuje během dne a má určitou volnost v otázce svých 

pracovních hodin. Předpokládali také, že pachatel má možnost se osprchovat a převléknout 

v místě svého pracoviště. Pachatel byl učitelem tělocviku na vysoké škole a měl volný čas mezi 

hodinami, odhad profilujících byl tak poměrně úspěšný. Profilující došli k závěru, že pachatel 

měl první problémy ve svém sexuálním životě během dospívání, objevovaly se u něj prvky 

voyerismu a v jeho fantaziích byl on dominantní a ženy byly pasivní a s aktem souhlasily. Podle 

výpovědi pachatele se stal obětí sexuálně motivovaného napadení ze strany muže ve věku 23 let 

a jeho trestné činy symbolizovaly snahu o získání kontroly. Prvky voyerismu pachatel popřel. 

Závěr, že pachatel svou první oběť znal, se ukázal jako mylný. Předpokládané vzdělání pachatele 

bylo středoškolské nebo vyšší a ukázalo se, že pachatel měl vyšší vzdělání. Jazyk s místním 
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přízvukem a dobrou sociální adaptaci profilující předpokládali správně, stejně tak jeho osobnost 

spíše plachého člověka s nižším sebevědomím, který nebývá impulsivní. Profilujícím se povedlo 

správně určit rok 2000 jako rok svatby pachatele. K tomuto závěru došli z důvodu změny 

v chování pachatele a výběru typu oběti a z výpovědi oběti, která si všimla jeho snubního 

prstenu.  

V tomto případu se profilující ovšem zaměřovali především na geografický profil. K vytvoření 

profilu použili prvních 18 napadení, protože ta měla podle jejich názoru největší vypovídací 

hodnotu o jeho místě bydliště. Na obrázku níže je vyznačeno prvních 20 útoků na mapě Malagy.  

 

Obrázek 1 - Mapa s vyznačením prvních 20 útoků pachatele 

 

Geografický profil podle kruhové hypotézy je zobrazen na obrázku 2. Takto vybraná oblast ve 

svém konečném důsledku zahrnovala jak pachatelovo bydliště, tak jedno z jeho pracovišť, 

přičemž druhé pracoviště se nacházelo 2 kilometry od hranice vybrané oblasti. V této oblasti 

ovšem žilo přibližně 100 000 obyvatel, takže ač by takto vybraná oblast bezpečněji zahrnula 

pachatelovo bydliště, případně pracoviště, její užitečnost pro vyšetřování by byla mizivá. Proto 

se profilující rozhodli pro užší vymezení oblasti. 
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Obrázek 2 - Geografický profil podle kruhové teorie 

 

K tomuto vymezení byl použit počítačový program, který zpracovával hustotu útoků v zadaných 

oblastech. Výstupem byla mapa s barevně vyznačenou pravděpodobností bydliště pachatele, viz 

obrátek 3. 

 

Obrázek 3 - Úžeji vymezený geografický profil 
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Na této mapě jsou vyznačené dvě oblasti, jižní a severní. V jižní části se nachází hlavní nádraží 

a centrum města. Napadení se koncentrovala v kruhu kolem nádraží ve vzdálenosti, kterou je 

možné ujít pěšky. Delikty spáchané v této oblasti se odehrály vždy ve všední dny mezi 9 a 10 

hodinou ranní a 1 a 2 hodinou odpolední. Profilující došli k závěru, že v této oblasti pachatel 

pracuje. Delikty v severní oblasti se odehrály v odpoledních hodinách mezi 5 a 8. V této oblasti 

se také nacházela zóna, ve které nedocházelo k žádným napadením. V tomto místě se nacházeli 

bytové doby a profilující došli k závěru, že by se mohlo jednat o takzvanou buffer zone v okolí 

jeho bydliště. S doporučením zaměřit se právě na tuto oblast byl profil předán policii.  

V tomto případě nepřinesl psychologický profil žádné výsledky. Pachatel byl dopaden, protože 

se pokusil znovu napadnout ženu, u které při první návštěvě byl přítomen její partner, 

a k napadení nedošlo. Tato žena ho poznala a zavolala policii. Přivolané hlídce se mu podařilo 

uniknout, byl ovšem dopaden z důvodu parkování v zóně, kde je parkování zakázáno, a jeho 

poznávací značku si z toho důvodu zaznamenala přítomná policistka.    

Hlavní chybou při vytváření profilu byl předpoklad, že pachatel se pohybuje pěšky, když ve 

skutečnosti využíval automobil. K tomuto závěru profilující došli z důvodu krátkých vzdáleností 

mezi jednotlivými místy činu. Tato možnost byla vyloučena také z důvodu obtížného parkování 

v místě útoků, což byl také důvod, který vedl k dopadení pachatele. Pachatel se po městě 

pohyboval automobilem několikrát denně na poměrně krátké vzdálenosti tří až čtyř kilometrů. 

V místě jeho cest byla vysoká hustota dopravy a časté světelné křižovatky a pachatel si takto 

vyhlížel oběti pohybující se na chodníku. Pachatel se tedy dopouštěl útoků pouze podél své cesty 

V blízkosti jeho pracoviště k útokům nedocházelo, protože danou oblast podle svých slov 

dostatečně neznal, a v blízkosti jeho bydliště by naopak hrozilo, že bude snadněji poznán, a proto 

neútočil ani tam. Na obrázku číslo 4 je vyznačena jeho každodenní cesta a místa útoků. Spáchání 

útoků označených na mapě otazníkem pachatel popírá a vzhledem k odlišnému modu operandi je 

možné, že byly spáchány jiným pachatelem. Při pohledu na tuto mapu je motorizovaný pohyb 

pachatele patrný a z této mapy by profilující nepochybně dokázali sestavit přesný profil, který by 

vedl k dopadení pachatele. Předpoklad, že se pachatel pohybuje pěšky, ovšem vedl profilující 

jiným směrem, který se ukázal být chybným.124  

 
124 STANGELAND, Per. Catching a Serial Rapist: Hits and Misses in Criminal Profiling. Police Practice and 

Research. 2005, 6(5), 453–469. Dostupné z: doi:10.1080/15614260500433079 
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Obrázek 4 - Každodenní cesta pachatele s vyznačením míst útoků 

 

V této případové studii byl popsán profil pachatele, který se ukázal být neúspěšným v otázce 

jeho dopadení. Osobností profil pachatele, ač poměrně přesný, neposkytl v tomto případě 

s výjimkou jediného žádná vodítka. Informací, která mohla pomoci s dopadením, byl rok svatby 

pachatele, ale vzhledem k množství dat, která bylo nutno projít, nebyl pachatel na základě této 

informace dohledán. Protože v daném případě neměli vyšetřovatelé k dispozici úžeji vymezený 

okruh podezřelých, informace o vzdělání a osobnosti pachatele vymezené v profilu neměli ve 

vyšetřování prakticky žádnou roli. Geografický profil mohl být v tomto případě úspěšný, ale 

vzhledem k chybě v počáteční úvaze nebyl. Při zpětném pohledu a znalostí všech informací se 

může zdát pohyb pachatele automobilem po městě patrný, ovšem čistě při pohledu na obrázek 

číslo 1 je tento motiv velice obtížné rozlišit. Profilující vycházeli při svém hodnocení z logických 

závěrů, ty se ale ukázaly být chybnými. Nezdá se, že by v tomto případě přítomnost profilu 

vyšetřování ztížila, jednalo se pouze o jedno z vodítek, které nakonec nevedlo k dopadení 

pachatele.  

Případová studie, kterou popíšu na následujících řádcích se od předchozí liší tím, že se nejedná 

o profil, který byl použit během vyšetřování, ale o zhodnocení staršího případu a využití členění 

sériových vrahů do skupin. Zde zpracovaný případ se týká Teda Bundyho, sériového vraha 

aktivního v 70. letech 20. století. Ted Bundy se přiznal k 28 vraždám. Narodil se 24. 11. 1946 
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v centru pro neprovdané matky. Když mu byly čtyři roky, spolu s matkou se přestěhovali, 

a o něco později se jeho matka provdala. Do rodiny postupně přibyli čtyři další Bundyho 

sourozenci, jejichž přítomnost ale nenesl snadno. Byl zvyklý na výhradní pozornost, o kterou se 

jen nerad dělil. Dětství Bundy prožil v rodině nižší střední třídy, kde obě rodičovské figury 

pracovaly a v rodině nebyly žádné výjimečné problémy. Na střední škole se svými výkony řadil 

mezi lepší průměr studentů a věnoval se mimoškolním aktivitám v oblasti sportu nebo skautu. 

V tomto svém životním období byl Bundy popisován jako atraktivní. Sám Bundy se ale cítil od 

ostatních izolován a popisoval problémy s pochopením emocí lidí ve svém okolí. O formování 

romantických vztahů v tomto období spíše nejevil zájem. 

Po absolvování střední školy se Bundy zapsal na univerzitu, kde se mu ovšem v akademické 

oblasti moc nedařilo. Zde také našel svou první přítelkyni Stephanie Brooks, která pocházela ze 

zámožné rodiny. Její sebevědomé chování a postavení její rodiny bylo něco, co Bundymu velmi 

imponovalo. Sexuální vztah se Stephanie Bundy neměl a z důvodu jeho nevyspělého a sociálně 

nevhodného chování se s ním rozešla. Již v době trvání tohoto vztahu Bundy zabil mladou ženu 

a vážně zranil její spolubydlící. Poté se vydal na tříměsíční cesty a po návratu do Seattlu začal 

pracovat v několika zaměstnáních. Bundy také začal s loupežemi a krádežemi. Často kradl věci, 

které sám chtěl, a vystavoval si je ve svém bytě.  

Bundy se následně opět zapsal na univerzitu ve Philadelphii, do oboru herectví. Ani zde se mu 

ovšem nedařilo a v létě roku 1969 se opět vrátil do Seattlu. Zde byl Bundy v pětiletém vztahu, 

který byl také intimní. V roce 1970 se zapsal ke studiu psychologie, které v roce 1972 dokončil. 

Po dokončení tohoto studia měl zájem pokračovat ve studiu práva, byl však odmítnut na všech 

univerzitách, které kontaktoval. Bundy pracoval mimo jiné v krizovém centru, v psychiatrickém 

oddělení nemocnice nebo se zapojil do vedení volební kampaně. Jeho kariéra se také týkala 

práva, věnoval se v ní mimo jiné prevenci znásilnění. V roce 1974 se přesunul do Utahu, kde se 

zapsal ke studiu práva. 

Za své oběti si Bundy vybíral ženy ve věku 18 až 25 let. Jednalo se o studentky nebo 

absolventky univerzit a byly nízkorizikovými obětmi. Své oběti neznal a k přiblížení k nim 

využíval lsti, mimo jiné předstíral zranění a žádal oběť o pomoc nebo se vydával za policistu. 

Svou oběť většinou usmrtil umlácením a uškrcením. Oběti znásilňoval jak před smrtí, tak po 

smrti, a často se vracel k tělu své oběti. Na své zločiny byl připraven a v autě vozil potřebné 

nástroje, jako lepící pásku nebo sekeru.  
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Podle třídění sexuálně motivovaných sériových vrahů Keppela a Waltera, které jsem podrobněji 

popsala výše, lze zařadit Bundyho do skupiny Anger-Excitation. Jeho inteligence byla lehce 

nadprůměrná a v každodenním životě působil jako dobře socializovaný člen společnosti. 

Dokázal udržovat dlouhodobý vztah a měl kvalifikovaná zaměstnání. Jako ostatní vrazi z této 

skupiny své zločiny plánoval a vybíral si nízkorizikové oběti. Útočil bleskově a oběť následně 

převezl na jiné místo. Své oběti brutálně bil a provozoval nekrofilní aktivity. Znásilnění oběti 

probíhalo jak před její smrtí, tak posmrtně. Bundy velice pečlivě ukrýval těla svých obětí, ale 

vracel se k nim. Těla obětí odvážel do lesů daleko od civilizace. Dokázal využít informace 

získané ze svých studií i profesí k páchání zločinů.125  

Ted Bundy představoval typického člena skupiny Anger-Excitation, avšak ani zde nebyly 

naplněny všechny předpokládané znaky. Byl o něco mladší, než předpokládali Keppel a Walter 

ve svém vymezení. Jeho jednání neobsahovalo na první pohled typické rituály chování. Do 

vyšetřování se nezapojoval a policii nekontaktoval, aktivní začal být až po vznesení obvinění ve 

své obhajobě. 

Poslední případová studie, kterou zde popíšu, se týká žhářství v jednom městě ve Finsku, ve 

kterém v dané době žilo přibližně 7 000 obyvatel. V okamžiku přistoupení profilujících 

k vyšetřování bylo spácháno devět dokonaných žhářství a dva pokusy o žhářství. Útoky se 

odehrály v průběhu roku a pachatel zapaloval především opuštěné budovy nebo kontejnery 

s odpadky. K útokům docházelo v pozdějších večerních hodinách a častěji o víkendu než 

v pracovní dny. Útoky probíhaly nejčastěji v intervalech přibližně 22 dnů, s výjimkou jediného 

významně delšího intervalu v délce 132 dní. K závěru, že všechny útoky byly spáchané jedním 

pachatelem, došli vyšetřovatelé na základě podobných předmětů útoku a jejich doby. 

Při vytváření osobnostního profilu pachatele vycházeli profilující především ze studie Cantera 

a Fritzona z roku 1998. Podle této studie a studií jí předcházejících lze pachatele žhářství rozdělit 

do čtyř odlišných typů. Prvním typem je pachatel adaptivní. Jedná se typicky o mladšího 

pachatele, který žije s rodiči a má problémy ve škole. Jednání tohoto pachatele je typicky 

spojeno s vandalismem nebo zakrytím jiného deliktu. Druhý typ, expresivní pachatel, je často 

sériovým pachatelem žhářství. U tohoto typu může být přítomná určitá psychická porucha typu 

pyromanie a páchání trestného činu je pro něho spojeno s emocemi. Typicky útočí na veřejné 

budovy. Dalším typem pachatele je typ integrační. Zakládání ohně bývá v tomto případě spojené 

 
125 MCCLELLAN, Janet. Case Study: Ted Bundy, an Offender-Based Comparison of Murder Typologies. Journal of 

Security Education. 2006, 2(1), 19–37. ISSN 1550-7890. Dostupné z: doi:10.1300/J460v02n01_03 



 

53 

 

 

s pokusem o sebevraždu a jsou většinou přítomny dopisy na rozloučenou. Posledním typem je 

typ konzervativní. Předmětem útoku tohoto typu pachatele bývá jiná osoba, typicky jeho partner. 

Žhářství je pak užito jako forma násilí. U pachatele je také často přítomný alkoholismus.126 

Podle tohoto modelu zařadili profilující pachatele do skupiny expresivní.   

Profilující při získávání informací o případu cíleně vynechali informace o možných podezřelých, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledného profilu. Profilující došli k závěru, že pachatelem bude 

s největší pravděpodobností muž. Tento závěr vyvodili z velikostí otisků bot nalezených na místě 

činu. Zabývali se také otázkou jeho zaměstnání. Vzhledem k době útoků došli k závěru, že tato 

doba není slučitelná s prací v ranních hodinách, ovšem ohledně jeho profese k žádným 

definitivním závěrům profilující nedospěli. Pachatel je podle nich ve věku nad 30 let a trpí 

psychickými poruchami, pravděpodobně depresemi, a v minulosti se mohl pokusit o sebevraždu. 

Podle profilujících pachatel žije sám, nemá žádný dlouhodobější vztah a jeho okolí ho považuje 

za zvláštního. V minulosti již ohně zakládal a nahlašoval falešné požární poplachy. Profilující 

došli k závěru, že pokud nebude pachatel dopaden, bude ve své aktivitě pokračovat a další požár 

zapálí přibližně za 22 dnů. 

Dále byl v tomto případě vypracován geografický profil. Díky určenému typu pachatele 

vycházeli profilující z premisy, že zakládání požárů je pro pachatele spojeno s emocemi a jeho 

bydliště tedy nebude příliš vzdálené od míst činů. Větší důraz byl kladen na dřívější delikty, 

jelikož podle profilujících lépe vypovídají o bydlišti pachatele. Geografický profil byl 

vypracován počítačovým programem. Výsledkem byly poměrně rozsáhlé plochy ve středu 

městečka, v severní části města a v residenční oblasti na jihozápad od centra města. Profilující 

dovodili, že s největší pravděpodobností bude pachatelovo bydliště v centru města. 

Poté, co policie zadržela osobu podezřelou z těchto trestných činů, byla provedena domovní 

prohlídka. Byly nalezeny lahve s tekutinou, která může sloužit k založení požáru. Obsah tří 

z nich se shodoval se stopami na třech místech deliktů. Jednalo se ovšem ve všech případech 

o volně dostupné produkty. Dále byl také nalezen kanystr s benzínem, přičemž stopy benzínu 

byly nalezeny na jednom místě činu. Svědci, kteří pachatele viděli na místě činu, při rekognici 

potvrdili, že je možné, aby podezřelý byl pachatelem, ale jistí si nebyli. Velikost bot podezřelého 

a nalezených otisků byla shodná, ovšem nepodařilo se najít u podezřelého boty, které tyto otisky 

vytvořily. Podezřelý měl v minulosti problémy s alkoholismem, ale v současnosti je popíral. Byl 

 
126 CANTER, David a Zoe WILTON. The application of an action system model to destructive behaviour: the 

examples of arson and terrorism. Behavioral Sciences & the Law. 2002, 19(5–6), 657–690. Dostupné z: doi: 

doi.org/10.1002/bsl.464 
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nezaměstnaný a jeho jediným příjmem byla podpora v nezaměstnanosti. Podezřelý žil 

v odděleném pokoji v domě své matky. Několik let před započetím deliktů měl dlouhodobý 

vztah, ale v době vyšetřování byl nezadaný. V minulosti vyhrožoval zapálením domu své bývalé 

přítelkyni a své sestře, ale kromě tohoto neměl žádnou kriminální minulost ani nenahlašoval 

falešné požární poplachy. Bydliště pachatele se nacházelo v kratší vzdálenosti od místa 

předpokládaného profilujícími.  

Orgány činnými v trestním řízení bylo rozhodnuto o nepokračování ve stíhání tohoto 

podezřelého z důvodu nedostatku důkazů. Profilující však vnímali důkazy jako dostačující 

alespoň pro publikaci článku obsahující tento profil a svůj postup a svá zjištění považovali za 

přesná.127  

Výše popsaný případ se odehrává v podstatně menším městě než ostatní popsané případy. 

Zajímavá je v něm také snaha převést kvalifikaci pachatelů vytvořenou v podmínkách USA do 

Finska. Nebylo popsáno, zda vytvořený profil vedl k zadržení podezřelého. Trestní stíhání vůči 

podezřelému bylo zastaveno a nepodařilo se mi dohledat, zda byl za tyto trestné činy někdo 

odsouzen. Přesnost profilu je tedy možné porovnávat jen vůči podezřelému, jehož vina ovšem 

prokázána nebyla. Ani tak není přesnost profilu tak převažující, jak byla prezentována. 

Profilující správně stanovili 8 ze 14 charakteristik, přesnost profilu byla tedy přibližně 57 %. Ke 

specifikaci osoby podezřelého se jako celkem úspěšné jevilo použití modelu Cantera a Fritzona 

ohledně typů pachatelů žhářství v jiné geografické oblasti. I zde ovšem chyběly u osoby 

podezřelého záznamy o předchozím zakládání požárů buď proto, že nebyly zaznamenány, anebo 

že k nim nedošlo. 

 

 

 

 

 

 

 
127 SANTTILA, Pekka, Helinä HÄKKÄNEN a Katarina FRITZON. Inferring the characteristics of an arsonist from 

crime scene actions: a case study in offender profiling. International Journal of Police Science & Management. 

2003, 5(1), 1–15. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1350/ijps.5.1.1.11242 
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3. Psychologie výslechu 

3.1. Výslech – obecná charakteristika 

Výslech je důležitou součástí každého vyšetřování trestných činů a má za cíl především zjistit 

právně relevantní informace od všech zúčastněných osob. Typ výslechu můžeme rozlišovat 

podle toho, s kým je prováděn. Výslech obviněného je upraven v trestním řádu v § 91 

a následujících. Aby mohly být informace získané z tohoto procesního úkonu použity jako důkaz 

je nutné dodržet pravidla stanovená v těchto ustanoveních. Před prvním výslechem každé osoby, 

která se nachází v postavení obviněného, je nutné podle § 91 trestního řádu zjistit totožnost 

obviněného, objasnit mu podstatu sděleného obvinění a poučit jej o jeho právech a o trestních 

následcích křivého obvinění a pomluvy. V případech, kdy je možné uzavřít dohodu o vině 

a trestu, je nutné obviněného na tuto možnost upozornit. Obviněný nesmí být ke své výpovědi 

žádným způsobem nucen a jeho rozhodnutí nevypovídat nesmí být vnímáno jako jakékoli 

naznačení na prohlášení o vině. Obviněný nesmí být podle § 93 odst. 2 trestního řádu nucen 

k napsání daného počtu slov za účelem zjištění pravosti rukopisu. V důsledku této zásady 

nemůže být obviněný odpovědný za trestný čin křivé výpovědi podle § 346 trestního zákoníku. 

Může být však odpovědný například za trestný čin pomluvy nebo křivého obvinění, pokud 

naplní skutkovou podstatu. Pokud si obviněný zvolil obhájce má tento obhájce právo být 

přítomen výslechu. V případě obviněného je výpověď i prostředkem obhajoby a orgány činné 

v trestním řízení jsou povinné se vypořádat s argumenty uvedenými na obhajobu obviněného.128 

Pokud se obviněný rozhodne vypovídat, tak nejprve vlastními slovy popíše všechny významné 

skutečnosti v pokud možno nepřerušovaném monologu. Po této části výslechu mohou být 

obviněnému kladeny otázky. Položené otázky musí být podle § 93 odst. 4 trestního řádu kladené 

jasně a srozumitelně a jsou zakázány otázky sugestivní a kapciózní. Při pokládání sugestivní 

otázky naznačuje vyslýchající preferovanou odpověď již ve formulaci otázky. V kapciózní 

otázce vyslýchající předstírá, že neprokázané nebo nepravdivé skutečnosti jsou potvrzené za 

účelem dosažení preferované odpovědi od obviněného. Obviněný může mít podle § 93 trestního 

řádu během výslechu k dispozici vlastní písemné poznámky. Na žádost vyslýchajícího mu musí 

tyto poznámky poskytnout k nahlédnutí.  O provedeném výslechu se podle § 95 trestního řádu 

sepíše, pokud možno doslovný protokol, který je na žádost obviněnému předložen k nahlédnutí, 

nebo přečten. 

 
128 PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1410–1422. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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Odlišnosti týkající se výslechu svědků jsou stanoveny v §§ 97–104. Dále je úprava obsažena 

v oddílech týkajících se jednotlivých fází trestního procesu. Svědkem se rozumí osoba, která 

vlastními smysly vnímala skutečnosti významné pro trestní řízení a může o nich vypovídat. Není 

tedy možné svědka zastoupit odlišnou osobou. Postavení svědka je neslučitelné s procesním 

postavením jakékoli jiné osoby. Způsobilost být svědkem není omezena věkem ani duševními 

schopnostmi, je ale možné, že svědek nebude způsobilý vypovídat. Situace, kdy nebude svědek 

způsobilý vypovídat, může vzniknou z toho důvodu, že nebyl schopen vnímat skutečnosti, které 

mají být předmětem výpovědi, nebo je není schopen reprodukovat.129  

Na rozdíl od obviněného má svědek podle § 97 trestního řádu povinnost vypovídat. Tato 

povinnost může být vynucována pořádkovými pokutami, předvedením nebo jinými podobnými 

opatřeními.130 Z povinnosti vypovídat jsou v §§ 99 a 100 trestního řádu stanoveny výjimky. 

Výjimky podle § 99 trestního řádu představují zákaz vypovídat o utajovaných skutečnostech 

nebo zákaz porušit povinnost mlčenlivosti. Naproti tomu § 100 trestního řádu představuje 

možnosti svědka odepřít výpověď. Tohoto práva může svědek využít, pokud je příbuzným 

obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner nebo druh 

podle § 100 odst. 1 trestního řádu nebo by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, 

svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, 

partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by 

právem pociťoval jako újmu vlastní podle § 100 odst. 2 trestního řádu. Právo odepřít výpověď 

nemá svědek, který měl podle § 368 trestního zákoníku oznamovací povinnost. O tomto svém 

právu musí být svědek před výslechem poučen stejně jako o následcích křivé výpovědi, křivého 

obvinění a pomluvy v případě nepravdivé výpovědi. Před výslechem svědka je také nutné zjistit 

jeho totožnost, poměr k projednávané věci a k jejím stranám.  

Stejně jako u obviněného musí být i svědkovi dána možnost se nejprve souvisle vyjádřit 

k předmětu výslechu. Následně mohou být svědkovi kladeny otázky, které opět nesmí být 

sugestivní ani kapciózní. Během přípravného řízení může klást svědkovi otázky také obhájce, 

pokud je přítomen, v hlavním líčení pak mohou svědkovi otázky klást strany sporu a zúčastněné 

 
129 PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1431–1436. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
130 PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1436. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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osoby.131 Na rozdíl od obviněného má svědek povinnost napsat potřebný počet slov pro ověření 

rukopisu podle § 101 odst. 4 trestního řádu. 

Samotnému výslechu by měla předcházet důkladná příprava vyslýchajícího. V této fázi by mělo 

docházet k analýze veškerých dostupných materiálů, vymezení rozporných otázek a analýze 

osoby vyslýchaného a vyslýchajícího.132 Již v této fázi může být jako pomocná věda užita 

psychologie. Vyslýchající by si měl uvědomit vlastní schopnosti a limity spočívající mimo jiné 

v možných předsudcích vůči vyslýchanému a důkladně analyzovat osobnost vyslýchaného. Na 

základě těchto analýz a důkazního materiálu musí vyslýchající zvolit nejvýhodnější taktiku. 

Kromě možných taktik výslechu se psychologie výslechu zabývá i jeho výsledkem, výpovědí 

a věrohodností. 

3.2. Paměť, interpersonální percepce a neverbální komunikace 

Z pohledu psychologie výslechu je také důležitá paměť a schopnost vybavit si prožité události. 

Konkrétní skutečnost je vnímána smyslovými orgány, následně se stane součástí krátkodobé 

paměti. Krátkodobá paměť představuje naše aktuální vědomí a vzpomínka na prožitou událost 

může být v této fázi snadno pozměněna nebo zcela zapomenuta. Část této krátkodobé paměti je 

následně přesunuta do paměti dlouhodobé. Rozdíly mezi skutečností v paměti osoby a v realitě 

mohou nastat již ve fázi vnímání skutečnosti. Tyto rozdíly mohou být způsobené například 

přítomností zbraně nebo pokud se vnímající osoba nachází pod vlivem návykových látek. 

Přítomnost zbraně může způsobit, že bude veškerá pozornost soustředěna právě na zbraň a jiné 

skutečnosti nebudou plně vnímány. Naopak to, že se osoba nachází ve stresové situaci může 

napomoci přesnějšímu zapamatování si některých skutečností. Během vybavování si prožité 

události si může i nevědomě osoba doplňovat chybějící informace, například na základě běžného 

chodu věcí nebo stereotypů. Při výslechu je tedy vhodné mít tyto limitace lidské paměti na 

vědomí.133 

Výslech a jeho výsledek může ovlivnit mimo jiné vzájemné vnímání vyslýchaného 

a vyslýchajícího. Takto může dojít jak k vědomému, tak nevědomému ovlivnění. Zásadní je 

především to, jak vnímá vyslýchající osobu vyslýchaného a zda tak může případně dojít 

 
131 PÚRY, František. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1489–1490. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
132 PORADA, Viktor, Peter POLÁK a kol. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

s. 228–229. Učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-558-6. 
133 SCHOLLUM, Mary. Investigative interviewing: THE LITERATURE. Wellington: Office of the Commissioner 

of Police, 2005, s. 28–32. ISBN 0-477-10011-2. 
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k ovlivnění výstupu z výslechu.  Různí vyslýchající mohou totožnou osobu vyslýchaného vnímat 

různě a může docházet k různým chybám. Jednou z těchto chyb může být například takzvaný 

haló efekt, kdy vnímání osobnosti člověka ovládne jediný převládající prvek. Dále může 

vyslýchající příliš lpět na prvním dojmu z osoby vyslýchaného, který může být mylný. Zkušení 

vyšetřovatelé mohou příliš lpět na předchozích zkušenostech a předpokládat skutečnosti, které 

v daném případě nemusí být pravdivé, nebo naopak ignorovat skutečnosti, které nezapadají do 

typického průběhu vyšetřování daného typu trestného činu. Výslech může být také často 

ovlivněn sociálními stereotypy. Na základě příslušnosti vyslýchaného k určité rasové, sexuální 

nebo sociální skupině může vyslýchající měnit svůj přístup k výslechu a tím negativně ovlivnit 

jeho výsledek. Zvláště u mladistvého může docházet k tomu, že své chování přizpůsobí tomu, 

jakým způsobem s ním vyslýchající jedná, a naplní tak jeho očekávání. Vnímání vyslýchaného 

může být také ovlivněno pronikáním jeho osobních problémů do výslechu nebo podrážděností 

vyvolanou přítomností určitého prvku chování nebo vzhledu vyslýchaného.134 

K zamezení těchto chyb je nutné, aby vyslýchající vnímal své názory a předsudky jak v obecné 

rovině, tak ve vztahu ke konkrétnímu výslechu. Vyslýchající by se během výslechu měl snažit 

vcítit do pozice vyslýchaného a podle toho modifikovat svůj přístup. Přístup k výslechu by měl 

také odpovídat mentální úrovni vyslýchaného, především pokud se jedná o výslech dítěte nebo 

osoby psychicky postižené. Je také možné využít pomoci v podobě konzultační činnosti k daném 

konkrétními případu.135 

Pro provedení výslechu je zásadní jak verbální, tak neverbální komunikace. Neverbální 

komunikace je představována především mimikou, pohyby a jinými tělesnými projevy. Verbální 

komunikace se skládá ze samotného obsahu řečového projevu a způsobu jakým je sdělován. Na 

tento způsob sdělování se v této části spolu s neverbální komunikací zaměřím. Zkoumání těchto 

projevů je zaměřeno především na rozpoznání pravdivého a nepravdivého sdělení vyslýchaného. 

Neřečové projevy jsou méně ovládané vůlí osoby a při lži je těžší je přesvědčivě ovládat, proto 

mohou lépe vypovídat o pravdivosti výpovědi osoby. Pro vyslýchaného je také podstatně 

jednoduší nacvičit si lež v mluveném projevu. Mimořečové projevy jsou těsně spojené 

s emocemi člověka. Pro vyslýchaného je obtížnější napodobit tyto projevy, pokud požadovanou 

emoci necítí, anebo naopak potlačit emoce, které cítí. Například ve vytváření mimiky obličeje je 

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

2013. s. 309–312. ISBN 978-80-7380-461-9. 
135 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 312–314. ISBN 978-80-7380-461-9. 
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zapojeno velké množství svalů, které reaguje reflexivně. Tyto svalové pohyby je obtížné vědomě 

napodobit v jejich množství, intenzitě a časovém intervalu. Oproti řečové rovině se v rovině 

neverbální není možné zcela vyvarovat reakci na položenou otázku.136 137 

To, že vyslýchaná osoba lže, nelze rozpoznat z jediného znaku, ale pokud vůbec, tak 

z kombinace několika prvků. Jedním z těchto znaků může být výše položený hlas, než je pro 

vyslýchanou osobu obvyklé. Tyto změny jsou ovšem spíše malé a vyžadují značnou pozornost 

vyslýchajícího a zároveň je nutné porovnání s tónem hlasu vyslýchaného při pravdivé výpovědi. 

Při nepravdivé výpovědi se bude vyslýchaný pravděpodobně častěji dopouštět chyb nebo delších 

pauz ve svém řečovém projevu. Také bude zpravidla používat jednodušší a obecnější slovník. To 

může být způsobeno snahou namístě vymyslet uvěřitelnou lež na položenou otázku. Oproti 

přesvědčení některých policistů se lživě vypovídající osoba dopouští spíše méně výrazné 

gestikulace. Toto může být způsobeno například menším emocionálním prožitkem anebo 

zvýšenou kontrolou projevu. V otázce rozpoznávání nepravdivých výpovědí panovala dlouhou 

dobu představa, že lživě vypovídající osoba se bude spíše vyhýbat očnímu kontaktu 

s vyslýchajícím. Tato představa je zakořeněná v západní kultuře jak mezi policisty, tak mezi 

civilisty. Tento předpoklad ovšem nebyl potvrzen v žádné provedené studii.138 139 

Studie v oboru rozpoznávání lží mají značné limitace. Bývají prováděné s dobrovolníky z řad 

studentů a nedochází zde zpravidla k žádnému tlaku na to, aby lež dobrovolníka zůstala 

neodhalena. U dobrovolníků, kteří v rámci výzkumu vypovídají nepravdivě, pak není přítomna 

nervozita, která by byla přítomna, pokud by následkem odhalení lži mohlo dojít například 

k odsouzení. V některých výzkumech byla snaha začlenit tento prvek pomocí finanční motivace. 

Dobrovolníci byli odměněni, pokud dokázali vyslýchajícího přesvědčit o své lži. V jiných 

studiích byli dobrovolníci v případě odhalení lži vystaveni trestu. Žádná z těchto forem motivace 

ovšem nedosahuje intenzity přítomné v trestním vyšetřování. Výzkum v takovémto prostředí je 

 
136 VRIJ, Aldert a Samantha MANN, Police Use of Nonverbal Behavior as Indicators of Deception. RIGGIO, 

Ronald E. a Robert S FELDMAN. Applications of Nonverbal Communication. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 2005, s. 63–94. ISBN 0-8058-4334-5. 
137 YARBROUGH, John D., Paul EKMAN a FRANK, Mark G., Investigative interviewing and the detection of 

deception. WILLIAMSON, Tom. Investigative Interviewing: Rights, research and regulation. Cullompton: 

Willan Publishing, 2006, s. 229–255. ISBN 978-1-84392-124-0. 
138 VRIJ, Aldert a Samantha MANN, Police Use of Nonverbal Behavior as Indicators of Deception. RIGGIO, 

Ronald E. a Robert S FELDMAN. Applications of Nonverbal Communication. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, 2005, s. 63–94. ISBN 0-8058-4334-5. 
139 YARBROUGH, John D., Paul EKMAN a FRANK, Mark G., Investigative interviewing and the detection of 

deception. WILLIAMSON, Tom. Investigative Interviewing: Rights, research and regulation. Cullompton: 

Willan Publishing, 2006, s. 229–255. ISBN 978-1-84392-124-0. 
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možný pomocí videozáznamů výpovědí v reálných trestních řízeních. K nim není ovšem snadný 

přístup a není v těchto záznamech snadné rozeznat jistou pravdu a lež a provést tak porovnání.140  

Chování osob během výslechu může být kromě emocí ovlivněno mimo jiné předchozí zkušeností 

s trestním řízením nebo také kulturou. V některých asijských kulturách je nenavazování očního 

kontaktu považováno za projev úcty. Míra gestikulace je také velmi odlišná u různých kultur. 

Specifické reakce mohou mít příslušníci určitých náboženských skupin. Na chování osob má vliv 

také jejich osobnost a reakce na osobu vyslýchajícího. Vyslýchající by si měl být těchto specifik 

během výslechu vědomý.141 142 

V roce 2003 proběhl výzkum zkoumající schopnost studentů určit pravdivé a nepravdivé 

prohlášení. Jejich úspěšnost byla 56,6 %, přičemž úspěšnější byli v určování pravdivého 

prohlášení. Zde dosahovali úspěšnosti 67 %, ale v určování nepravdivého prohlášení byli úspěšní 

jen z 44 %. Tento rozdíl může být zapříčiněn tím, že v běžném životě lidé spíše nezpochybňují 

pravdomluvnost osob ve svém okolí a předpokládají, že mluví pravdu. Při nejistotě ohledně 

posouzení prohlášení se studenti častěji přikláněli k závěru, že je pravdivé. V roce 1999 proběhl 

obdobný experiment, ovšem v tomto případě s odborníky v oboru. V tomto výzkumu dosahovali 

největší přesnosti agenti CIA, a to 73 %. To je v řadě výzkumů s odborníky vysoký výsledek, 

protože ve většině případů se přesnost pohybovala na podobné úrovni jako u studentů ve výše 

uvedeném výzkumu. Rozdíl byl ve větší přesnosti lží a menší v případě pravdivých výroků.143  

Je tedy patrné, že určit pravdivost výroku na základě mimo řečových projevů vyslýchaného je 

velmi obtížné. Jako přesnější se jeví přístup, kdy emocionální reakce k určitému tématu není 

automaticky brána jako známka nepravdivého prohlášení, ale pouze jako téma, se kterým je pro 

vyslýchaného spojen intenzivnější prožitek. Toto téma je možné následně dále zkoumat a až poté 

dojít k závěrům. Vyslýchaný může lhát o svým skutečných pocitech nebo v něm lež vyvolává 

určité emoce, které se následně projeví během hovoru na dané téma. Emoce nevytváří osoba 

 
140 VRIJ, Aldert a Samantha MANN, Police Use of Nonverbal Behavior as Indicators of Deception. RIGGIO, 
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vědomě a je proto těžší je zastřít nebo případně předstírat. Tato místa mohou být za příznivých 

okolností rozpoznána pomocí změn ve hlasu nebo v mimice.144 

Neverbální komunikace může být užitečným prvkem při vedení výslechu. Její posouzení není 

ovšem ani přes výcvik v této oblasti vždy bezchybné. Vnímání neverbální komunikace vyžaduje 

vysokou pozornost, jelikož se může projevovat pouze malými svalovými pohyby. Ani při jejich 

zaregistrování není jejich výklad vždy jednoznačný a může být ovlivněn řadou dalších faktorů.  

Bez příslušného výcviku pak vyšetřovatelé často přisuzují projevům nesprávný význam. Často se 

vyskytuje již výše zmíněné přesvědčení o vyhýbání se očnímu kontaktu. Je proto třeba mít se na 

pozoru před absolutními závěry pouze na základě neverbální komunikace.  

3.3. Taktiky a postupy při vedení výslechu 

Jednou z nejznámějších technik vedení výslechu je technika Reid. Tato metoda byla poprvé 

publikována v roce 1962 Fredem E. Inbauem a Johnem E. Reidem. Do současnosti byla dále 

vyvíjena a je používána především v USA.145 Výslech podle této techniky je rozdělen do dvou 

fází. Během první fáze vyslýchající vyslýchaného neobviňuje, ale snaží se o vybudování určitého 

vztahu s vyslýchaným a o získání důležitých informací. V této fázi vyslýchající dává pozor na 

případná rozporuplná prohlášení vyslýchaného a na jeho chování v neverbální rovině. Na 

základě těchto informací by pak měl vyslýchající dojít k závěru, zda vyslýchaný lže, nebo mluví 

pravdu. Z neverbálního chování je zdůrazňována především pozice těla vyslýchaného nebo 

navazování očního kontaktu. Stejně tak je považován za významný výběr slov a styl řeči 

vyslýchaného. Tato fáze výslechu by neměla mít natolik pevnou strukturu a vyslýchající by se 

měl především řídit průběhem rozhovoru.  Je také doporučeno si v této fázi zapisovat poznámky, 

a to jak z důvodu snazšího zapamatování si informací, tak k vytvoření delších pauz v interview, 

během kterých je vyslýchanému dán prostor přemýšlet.146  

Pokud je vyšetřovatel přesvědčen, že trestný čin byl spáchán daným vyslýchaným, nastává druhá 

fáze vedená již obviňujícím tónem. V této fázi se vyslýchající snaží získat pravdivé doznání 

k činu. Tato fáze by měla být zahájena sdělením předpokladu viny vyslýchanému, přičemž 

vyslýchající již vyvozuje závěry z reakce na toto obvinění. V této fázi musí být tedy vyslýchající 
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pevně přesvědčen o vině vyslýchaného. K tomuto přesvědčení může dojít jak na základě 

fyzických důkazů, tak na základě chování vyslýchaného v předchozí fázi. Během této fáze není 

doporučeno vést si poznámky. Toto doporučení má za cíl navodit atmosféru přirozeného 

rozhovoru a odvést pozornost od případných trestněprávních důsledků výpovědi 

vyslýchaného.147  

Druhá fáze této metody je rozdělena do devíti doporučených kroků. Prvním krokem je již výše 

zmíněné sdělení přesvědčení o vině, které by mělo vyznít jako sebejisté a bez jakýchkoliv 

pochybností. Dále by se vyslýchající měl snažit nabídnout možné lidsky pochopitelné důvody 

pro spáchání trestného činu, včetně nabízení alespoň částečného přenesení viny na jinou osobu 

včetně oběti. Pokud jsou tyto důvody vyslýchaným jasně odmítnuty, může to svědčit o jeho 

nevině. Pokud o nich vyslýchaný ovšem uvažuje nebo se podle jeho neverbálního chování zdá, 

že s nimi souhlasí, je to podle techniky Reid znakem jeho viny. Dalším doporučeným krokem je 

zamezení odmítání obvinění ze strany vyslýchaného a snaha o návrat k tématu důvodu spáchání 

trestného činu. Pokud vyslýchaný toto dovolí, je to opět znakem jeho viny. Pokud naopak na 

odmítání viny trvá, je to spíše projevem jeho neviny. V dalším kroku by se měl vyslýchaný 

snažit najít důvody, proč nemohl spáchat trestný čin, ovšem jeho spáchání již pevně nepopírat. 

Do této fáze má typicky přejít spíše pachatel než nevinná osoba. V následujících krocích se 

vyslýchající snaží udržet plnou pozornost vyslýchaného, a to s pomocí přiblížení se nebo 

udržováním očního kontaktu. Vyslýchající také klade důraz na benefity doznání, snaží se 

o popsání detailů trestného činu vyslýchaným a v závěru výslechu také dosáhnout přiznání 

v písemné formě.148  

Tato technika klade určitý důraz na podobu výslechové místnosti. Mělo by se jednat o tichou 

místnost oddělenou od policejní budovy, kde výslech nebude ničím rušen. Neměly by se v ní 

vyskytovat jakékoliv rušivé elementy jako například obrazy. V dosahu vyslýchaného by neměly 

být žádné drobné předměty, které by mohl v průběhu výslechu uchopit a hrát si s nimi. 

Vyslýchaný a vyslýchající by měli sedět v odstupu asi 120 centimetrů a neměla by se mezi nimi 

nacházet žádná překážka včetně stolu. Vyslýchaný i vyslýchající by měli sedět na židli s rovnou 

opěrkou zad bez možnosti záklonu nebo relaxované polohy těla.149  
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Tato technika výslechu počítá také s využitím detektoru lži a umožňuje vyslýchajícímu tvrdit 

vyslýchanému nepotvrzené nebo nepravdivé skutečnosti. Metoda Reid čelí tedy značné kritice 

a v mnohých zemích, včetně České republiky by byla nezákonná. Kritika se týká nejen využívání 

psychologické manipulace, ale také nezanedbatelného množství falešných přiznání, které jsou 

výsledkem použití této taktiky. Kroky ke zjištění nepravdivé výpovědi popsané v první fázi této 

taktiky nejsou, jak jsem již výše popsala, co do spolehlivosti potvrzené výzkumem. Technika 

Reid nebyla také i přes dlouhou dobu jejího fungování mnohokrát empiricky testována.150 

I přes tvrzení tvůrců této taktiky, že do druhé fáze výslechu nepřechází prakticky žádní nevinní, 

je často opak pravdou. Tvůrci této taktiky také zastávají stanovisko, podle kterého se nevinná 

osoba ke spáchání trestného činu nepřizná ani při použití veškerých taktik. Ve druhé fázi 

vyslýchající mohou lhát o usvědčujících důkazech, vyhrožovat přísnějším trestem nebo jinými 

neblahými důsledky, pokud se vyslýchaný nepřizná, případně nabízet výhody v případě doznání. 

Vyslýchající v této fázi již vinu předpokládá a bude se tak pravděpodobně snažit získat doznání 

stupňováním nátlaku na vyslýchaného. Výslech na základě této taktiky může trvat několik hodin 

a pro vyslýchaného může být značně nepříjemný, a i nevinná osobu může učinit doznání, aby 

mohla takovouto situaci opustit. V některých případech se podařilo vyslýchajícímu nevinnou 

osobu nepravdivě přesvědčit, že se dopustila trestného činu a následně ho vytěsnila z paměti. 

V jiných případech došla nevinná osoba k závěru o podjatosti celého justičního systému a přijala 

nabízené výhody přiznání. Osoba s důvěrou v policejní orgán pravděpodobně nebude 

předpokládat lživá prohlášení z jeho strany a je možné, že těmto prohlášením uvěří. Po zavedení 

DNA do systému důkazů v USA více jak 20 % z osob zproštěných viny přiznalo spáchání 

daného trestného činu.151  

Jako vhodnější se jeví taktika výslechu PEACE, která byla vytvořena skupinou tvořenou 

policisty i akademiky.152 Název PEACE je akronymem základních principů této taktiky. Písmeno 

P zastupuje princip Preparation and Planning, neboli příprava a plánování. Vyslýchající by si měl 

zjistit co největší množství informací o vyslýchaném, utřídit si všechny informace dostupné 

z důkazů a uvědomit si, jak může daný výslech přispět do vyšetřování případu. Písmeno E je 

odkazem na princip Engage and Explain, volně přeloženo jako princip zapojení a vysvětlení. 
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Vyslýchající nejprve naváže konverzaci s vyslýchaným a snaží se výslech udělat co možná 

nejosobnějším a vyslýchaného do něj zapojit, aby se ho chtěl účastnit. Vyslýchající by se měl 

ujistit, že vyslýchaný chápe smysl a účel výslechu a pochopil všechna sdělená poučení. Písmeno 

A odkazuje na princip Account, podle kterého se vyslýchající zajímá o pohled vyslýchaného na 

dané události. Otázky jsou formulovány jako otevřené a vyslýchaný nejprve události sám popíše 

a následně se vyslýchající již konkrétnějšími otázkami vrací k důležitým tématům. Po 

zodpovězení otázek ke každému z konkrétnějších témat by měl vyslýchající shrnout získané 

informace a umožnit vyslýchanému případně některé opomenuté skutečnosti doplnit. Pokud 

vyslýchající zaznamená rozpory ve výpovědi může s těmito rozpory vyslýchaného konfrontovat. 

V této fázi je také možné využít taktiky, které mohou pomoci vyslýchanému s rozvzpomínáním 

se na prožité události. Tuto konfrontaci ovšem provede klidným způsobem a formuluje ji jako 

nabídku k ujasnění skutečností. Písmena C a E jsou zkratkou Closure and Evaluation. Na závěr 

výslechu se vyslýchající ujistí, že dosáhl úkolů vytyčených během přípravy, shrne základní 

informace, které byly v průběhu výslechu zjištěny, a umožní vyslýchanému tyto informace 

doplnit případně opravit. Na závěr vyslýchající zhodnotí, jakým způsobem získané informace 

ovlivní průběh vyšetřování, a posoudí svůj vlastní výkon během výslechu.153  

Metoda PEACE představuje etičtější přístup k výslechu než metoda Reid. Při postupu podle této 

metody by se měl vyslýchající vyhnout manipulačním taktikám a tím i snížit pravděpodobnost, 

že výslech nebude připuštěn jako důkaz k soudnímu řízení. Výzkumy také ukázaly, že procento 

pravdivých přiznání při použití taktiky PEACE je v podstatě stejně jako za použití taktiky Reid, 

ale výrazně se sníží procento falešných přiznání.154  

Tato metoda umožňuje využití kognitivního interview, které může pomoci se zpřístupňováním 

paměti vyslýchaného a získáním většího množství informací z výslechu. K tomu využívá 

například metodu mentální rekonstrukce události a následného popisu všech detailů, včetně 

neúplných vzpomínek. Je také možné využít metodu popisu prožité události z perspektivy jiné 

osoby nebo vyprávění události v různém chronologickém pořadí. Vyslýchaný si také může 

vybavit mentální obraz určitých významných skutečností, jako například obličeje. Vyslýchající 
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by měl nechat vyslýchaného nepřerušovaně hovořit a následně soustředit jeho pozornost za 

využití těchto metod na významné skutečnosti.155  

Za účelem zjištění postupů využívaných během výslechu v České republice jsem provedla 

rozhovor s kriminalistou z 1. Oddělení obecné kriminality Pardubického kraje. Během výslechu 

je jeho hlavní snahou nalezení odpovědí na sedm základních kriminalistických otázek: kdo, co, 

kdy, kde, jak, čím a proč. Za účelem jejich úspěšného zodpovězení se před každým výslechem 

podrobně seznámí s veškerým důkazním materiálem a přístup k výslechu individualizuje ke 

konkrétnímu vyslýchanému. K získání co největšího a nejpřesnějšího množství informací, 

případně i doznání, považuje udržování konverzace, někdy i o tématu mimo vyšetřování. 

V případech rozporů ve výpovědi se obvykle uchyluje ke konfrontaci s tímto rozporem 

a k žádosti o vysvětlení. Co se taktiky týče, byla během rozhovoru s drobnými odchylkami 

popsána taktika PEACE i bez vědomí o její existenci v podobě formalizované taktiky. 

V otázkách výuky taktiky výslechu by tento kriminalista podrobnější výcvik zaměřený na 

praktické zkušenosti, a to v pokud možno kontaktní formě. V otázce právní úpravy by ocenil 

zjednodušení a odstranění přílišné formalizace postupu v trestním řádu a jeho přenesení do 

moderní doby.  

Problematika výslechu zranitelných osob vyžaduje specifický přístup. Především pro malé děti je 

výslech velmi stresovou situací, a proto na tomto oddělení existuje speciální místnost pro tyto 

účely vybavená. Tato místnost vypadá jako dětský pokojíček a je z ní pořizován audiovizuální 

záznam, aby nemusel být prováděn zápis. Výslech dětí je prováděn typicky ženami. Kriminalista 

zdůraznil, že je nutné mít se na pozoru před případnou falešnou výpovědí dětských svědků. 

V otázce výslechu oběti, konkrétně znásilnění, se podle vlastních slov již setkal se situací, kdy 

oběti nebylo důvěřováno z důvodu její traumatizace. Zdůraznil proto opatrný přístup k těmto 

výslechům a k posuzování důsledků možné traumatizace oběti, která může způsobit, že její 

výpověď není bez znalosti této problematiky považována za věrohodnou.  

3.4. Falešná doznání 

Závažným problémem, který může v případě výslechu nastat, je problém falešných doznání. 

Tato otázka se dostala do popředí zájmu po zavedení důkazu DNA a následném propuštění 

značného množství odsouzených, kteří uvedli nepravdivé doznání. V řadě výzkumů si tedy 
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odborníci položili otázku, z jakého důvodu se nevinný člověk přizná k trestnému činu, který 

nespáchal. Výzkumy falešných doznání se provádějí buď v reálných případech, kdy byl po 

podání pravdivého nebo nepravdivého přiznání podezřelý odsouzen, nebo na základě 

experimentů s dobrovolníky. Nevýhodou zkoumání reálných případů je nejistota v tom, jaké 

skutečnosti jsou bezpochyby pravdivé a jaké nepravdivé. Tyto studie ovšem na rozdíl od 

experimentů s dobrovolníky netrpí problémy s převedením do reálné situace v oblasti výslechu. 

Do experimentů s dobrovolníky se také obtížně převádí stres přítomný ve skutečném výslechu, 

obzvláště ve věci závažného trestného činu.156  

V roce 1996 provedli Kassina a Keichel experiment, ve kterém nechali dobrovolníky psát na 

základě diktátu, ale tito dobrovolníci byli upozorněni, že nesmí stisknout klávesu ALT. Po 

stisknutí této klávesy se měl počítač zhroutit a měla být ztracena všechna data. Aniž by někdo 

z dobrovolníků klávesu ALT zmáčkl, vedoucí výzkumu v určitou chvíli zhroutili všechny 

počítače.  Následně byli dobrovolníci vyslýchání, zda klávesu zmáčkli, nebo ne. V polovině 

případů osoba, která text dobrovolníkovi diktovala, tvrdila, že viděla, jak klávesu zmáčkl před 

pádem počítače. Po provedení výslechu podalo písemné prohlášení o zmáčknutí klávesy 69 % 

z celkového počtu účastníků. Toto falešné přiznání bylo častěji přítomné, pokud diktující osoba 

podávala nepravdivé svědectví. Častější bylo také u mladších účastníků, nebo u účastníků 

s nekonfliktní povahou. Tento experiment je kritizován z důvodu snadné uvěřitelnosti náhodného 

zmáčknutí klávesy účastníkem. Toto neodpovídá reálné výslechové situaci, kdy se pachatel 

typicky přiznává k činu, který vědomě vykonal.157  

Navazující experiment provedli roku 2005 Russano a kolektiv. V tomto výzkumu byli 

dobrovolníci v párech s osobami podílejícími se na experimentu vyzváni k řešení sady úloh. 

Polovinu z nich měli vyřešit v párech a druhou polovinu samostatně. V polovině případu pak 

osoba podílející se na experimentu vyzvala účastníka ke spolupráci v samostatných úkolech. 

Následně byli účastníci jednotlivě vyslýchání o podvádění během řešení úkolů. Během výslechu 

byly používány techniky spočívající v nabízení příznivějšího výsledku v případě přiznání nebo 

minimalizace závažnosti provinění. Při použití těchto taktik se 87 % proviněných účastníků 
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přiznalo a z nevinných účastníků se přiznalo 43 %. Bez použití těchto taktik se z proviněných 

přiznalo 46 % a z nevinných účastníků 6 %.158  

Ve výzkumu týkajícím se reálných případů provedeném v roce 1996 došli autoři k závěrům, že 

falešné doznání bylo nejčastěji způsobeno zastrašováním ze strany vyslýchajících a strachem 

z důsledků nepřiznání se. Pravdivé přiznání většinou vycházelo z pocitu viny, vnitřního stresu ze 

spáchání trestného činu a z váhy předložených důkazů. V navazujícím experimentu bylo 

potvrzeno, že falešné přiznání je často motivováno zvažováním výhod a nevýhod přiznání se 

a tlakem, který vyslýchající vyvíjí. Tlak vyslýchajícího měl v těchto výzkumech podstatně větší 

vliv na podání nepravdivého přiznání než zvažování následků. U pravdivých doznání vedlo 

k jeho podání opět zvažování výhod a nevýhod přiznání se, v tomto případě byl vliv tohoto 

faktoru vyšší než v případě falešných přiznání. Pravdivá doznání byla také ve značné míře 

způsobena vnímáním síly důkazům a pocitem viny vyslýchaného.159  

Výzkumy tedy ukazují, že nejčastějšími důvody pravdivého doznání jsou vnitřní pocity, zatímco 

nepravdivé přiznání ve větší míře ovlivňují vnější faktory. Posouzení následků přiznání samo 

o sobě spíše povede k pravdivému přiznání, ovšem povaha těchto následků může být 

manipulována vyslýchajícím a způsobit i nepravdivé doznání. Podání falešného doznání může 

být také ovlivněno tím, zda je vyslýchající přesvědčen o vině vyslýchaného, a vyvíjí pak 

případně vyšší tlak na podání přiznání. Manipulační techniky přítomné v taktice Reid mohou 

častěji vést k podání falešného přiznání. Naproti tomu taktiky, jako je PEACE, mají na základě 

výzkumu maximální počet pravdivých přiznání při zachování minimálního počtu falešných 

doznání.160  

Přesvědčivé falešné doznání není pouhým vyslovením viny, ale zpravidla vyžaduje znalost 

detailů, které mohou být známé pouze pachateli. Je potom nutné si položit otázku, jak mohl 

nevinný člověk tyto detaily při výslechu poskytnout. V některých případech bylo značné 

množství detailů o případu sděleno médiím a nevinný člověk se s nimi seznámil tímto způsobem. 

V případech činu, který neobsahuje mnoho specifických prvků, je také možné, že vyslýchaný 
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okolnosti činu pomocí návodných otázek vyslýchajícího odhadl. Návodnými otázkami dokázali 

v několika případech vyslýchající zcela poskytnout detaily potřebné pro doznání. V jiných 

případech byly tyto informace vyslýchanému sděleny před výslechem, mimo jiné byly 

v některých případech poskytnuty fotografie, podezřelý byl dovezen na místo činu, kde mu bylo 

sděleno, co a jak se událo, nebo byly informace sdělovány i v průběhu samotného výslechu. 

V případech, kde byl pořizován záznam výslechu, byl tento záznam přerušen v okamžiku, kdy 

vyslýchaný neznal odpověď na položenou otázku, nebo byl zaznamenán až druhý výslech.  

V těchto případech bylo doznání často dosaženo již během prvního nezaznamenaného výslechu 

pomocí výhružek a údaje o deliktu byly vyslýchanému sděleny již v tento okamžik.161 

Osoby, které takovýmto způsobem doznání podaly, byly často buď mladistvého věku, nebo 

trpěly mentální retardací. Výslech byl zpravidla v těchto případech velmi dlouhý a provedený 

bez přítomnosti obhájce. Výslechy byly také často opakované a narušovaly spánek 

vyslýchaných. Osoby, které podaly falešné doznání v této studii, také často vypovídaly 

o psychickém nebo fyzickém týrání ze strany vyslýchajících. Některé osoby zařazené v této 

studii se opakovaně doznávali k řadě různých trestných činů, přičemž ve většině z nich nebyly 

odsouzené kvůli přítomnosti svědků, kteří prohlásili, že se nejedná o pachatele. Tyto osoby se 

pak okolnosti činu snažily odhadovat a případy sledovat v médiích.162  

Nepravdivé doznání nemusí být způsobeno jen použitím nesprávných taktik v průběhu výslechu. 

Toto doznání může být motivováno mimo jiné také snahou chránit skutečného pachatele nebo 

snahou přisvojit si zásluhy za spáchání trestného činu. Je proto nutné, aby se vyslýchající měli na 

pozoru v otázce sdělování faktů o trestném činu. Znalost specifik konkrétního deliktu může být 

dobrým ukazatelem pravdivosti doznání. Při kontaktu s médii nebo potenciálními podezřelými je 

proto vhodné nesdělovat všechny skutečnosti známé o trestném činu, především pokud se jedná 

o velmi specifické informace. Během výslechu by měl mít vyslýchající také na vědomí, že 

nátlakové taktiky mohou vést k falešnému doznání, a pokud možno se jich vyvarovat.  

3.5. Specifika výslechu oběti 

Oběť trestného činu je osobou se zvýšeným rizikem sekundární viktimizace. Sekundární 

viktimizací se rozumí „újma, která nebyla oběti způsobena pachatelem, ale vznikla v důsledku 

 
161 GARRETT, Brandon L. The Substance of False Confessions. Stanford Law Review. 2010, 62(4), 1051-1119. 
162 GARRETT, Brandon L. The Substance of False Confessions. Stanford Law Review. 2010, 62(4), 1051-1119. 
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přístupu jiných subjektů k oběti.“163 Tato újma může být způsobena lidmi v okolí oběti, pro téma 

výslechu je ovšem zásadní újma způsobená orgány činnými v trestním řízení. K zamezení vzniku 

této újmy byl přijat dne 30. 1. 2013 zákon o obětech trestných činů. Tento zákon je provedením 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. Oběť ve smyslu tohoto zákona je podle § 2 odst. 2 

zákona o obětech trestných činů fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil. Stejné postavení má podle § 2 odst. 3 zákona o obětech trestných činů 

příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný 

partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat 

výživu, pokud byla trestným činem oběti způsobena smrt a tato osoba utrpěla smrtí oběti újmu. 

Za oběť je osoba považována podle § 3 zákona o obětech trestných činů již na základě vlastního 

prohlášení, že se stala obětí trestného činu, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li zcela zjevně 

o zneužití postavení oběti. Postavení oběti této osobě přísluší i pokud pachatel nebyl zjištěn nebo 

nebyl odsouzen. Podkategorií oběti je pak oběť zvlášť zranitelná, jejíž definice je vymezena 

v § 2 odst. 4 zákona o obětech trestných činů, a to následujícím způsobem: 

Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při splnění podmínek uvedených v odstavci 

2 nebo 3 rozumí 

a) dítě, 

b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým 

hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem 

k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění 

ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), trestného činu 

znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 

trestního zákoníku), trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 

trestního zákoníku) nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který 

zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost 

 
163 GŘIVNA, Tomáš. § 2 Vymezení pojmů. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena a kol. Oběti 

trestných činů. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 37. 
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k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména 

s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, 

zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se 

nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo 

závislost na ní. 

Sekundární újma může být oběti způsobena mimo jiné nevhodným vedením výslechu. Zvýšené 

riziko nastává v otázkách směřujících do intimní oblasti oběti především pokud se jedná o oběť 

sexuálně motivovaného násilí. Zákon o obětech trestných činů proto ve svém § 18 zvláště 

zdůrazňuje nutnost citlivého přístupu při kladení otázek směřujících do této oblasti. Při kladení 

otázek je nutné zhodnotit konkrétní osobu oběti a výběr a formulaci otázek přizpůsobit. Otázky 

směřující do intimní oblasti mají být také kladeny pouze, pokud je jejich objasnění nutné 

k vyšetření věci. Oběť může proti otázkám podat námitky, pokud nejsou tyto předpoklady podle 

jejího názoru naplněny.  

Oběť má také v přípravném řízení právo zvolit výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví. 

Tato možnost se týká pouze přípravného řízení, v řízení před soudem by se dostávala do 

konfliktu se zásadou zákonného soudce. Úprava v § 19 odst. 1 zákona o obětech trestných činů 

poskytuje širší práva pro oběť, než jsou stanovena směrnicí. Tato zákonná úprava nerozlišuje 

podle druhu spáchaného trestného činu ani podle toho, který orgán v přípravném řízení výslech 

provádí. Oběti je také daná možnost zvolit si pohlaví vyslýchajícího, zatímco ve směrnici je 

stanovena pouze možnost žádat výslech osobou stejného pohlaví.  V případě zvlášť zranitelné 

oběti je nutné této její žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání závažné důvody. Obdobné právo 

náleží zvlášť zranitelné oběti při výběru osoby tlumočníka. V tomto případě již právo není 

omezeno pouze na přípravné řízení, ale týká se i fáze řízení před soudem. Této žádosti může být 

nevyhověno pouze v případě, že nelze provedení daného úkonu odložit nebo nelze zajistit 

tlumočníka požadovaného pohlaví.  

Podle § 20 zákona o obětech trestných činů je třeba klást zvláštní důraz na citlivý přístup 

k výslechu zvlášť zranitelné oběti, měla by ho vést osoba k této činnosti vyškolená a měl by být 

veden takovým způsobem, aby nemusel být opakován. Podle § 21 zákona o obětech trestných 

činů může být výslechu přítomen důvěrník oběti. Zvlášť zranitelná oběť je také oprávněna 

požadovat zamezení vizuálního kontaktu s osobou podezřelou nebo osobou, proti níž je řízení 
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vedeno. K zamezení tohoto kontaktu jsou následně přijata opatření, například využití 

audiovizuální techniky. Pokud tomu brání závažné důvody, není této žádosti nutnost vyhovět, 

vždy také musí být zachováno právo na obhajobu obviněného.  

3.6. Specifika výslechu dětí 

Zvláštní zákonná úprava nastupuje také v případě výslechu dítěte. Pokud je obětí osoba mladší 

18 let musí být podle § 20 odst. 2 zákona o obětech trestných činů vyslechnuta k takovému účelu 

vyškolenou osobou, pokud se nejedná o neodkladný úkon. Výslechu osoby mladší 18 let 

v okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její 

duševní a mravní vývoj, musí být podle § 102 odst. 1 trestního řádu přítomen orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se 

zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla 

k správnému vedení výslechu. Výslech o těchto skutečnostech musí být prováděn zvlášť šetrně 

a takovým způsobem, aby nemusel být opakován. V řízení před soudem je podle § 102 odst. 2 

trestního řádu možné na podkladě rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo 

přehráním obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení i bez podmínek uvedených v § 211 odst. 1 a 2 

trestního řádu. Podle § 102 odst. 3 trestního řádu lze klást otázky osobě mladší 18 let jen 

prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení. Toto pravidlo má za cíl zabránit druhotné újmě 

dítěte.  

Děti jsou schopné podat pravdivou a podrobnou výpověď, k jejich výslechu je ovšem nutné 

přistupovat odlišně než k výslechu dospělého svědka. Problematická může být v případě 

výslechu zvýšená sugestibilita dětí, především těch velmi nízkého věku. Sugestibilita představuje 

pravděpodobnost, s jakou bude dítě ovlivněno názory jiných osob, ať už skutečnými nebo 

domnělými. Během výslechu se mohou děti snažit odhadnout „správnou“ odpověď na otázku 

a vyhýbat se záporným odpovědím. Tato zvýšená sugestibilita se nevyskytuje u všech dětí bez 

výjimek, ale obecně je v této skupině vyšší. Je proto vhodné pokládat otevřené otázky 

a minimalizovat otázky vyžadující odpověď ano-ne. Stejně tak by se měl vyslýchající mít na 

pozoru před naznačením jím očekávané odpovědi na položenou otázku. V otázce výslechu dítěte 

je ještě zásadnější než ve výslechu dospělého prostředí, ve kterém je výslech prováděn. Je proto 

vhodné výslech dítěte provádět v k tomuto účelu vytvořené místnosti. Tato místnost by měla 
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simulovat přirozené prostředí pro dítě a měla by navozovat uvolněnou atmosféru. V místnosti je 

také užitečná přítomnost hraček, které mohou pomoci s navázáním kontaktu s dítětem.164  

Především v případech sexuálního násilí na dětech, může výpověď dítěte působit 

nedůvěryhodně. Kvůli způsobenému traumatu (zvláště je-li pachatelem blízká osoba) mohou tyto 

děti během výslechu lhát, měnit výpověď anebo se snažit utajit trestný čin.  Snaha o utajení 

trestného činu může být způsobena studem a pocitem viny dítěte. Často také dochází ke snaze 

vytěsnit vzpomínky na prožité události. To může mít za následek menší objem detailů během 

výslechu, což je někdy vykládáno jako známka nevěrohodnosti výpovědi. Je také možné, že dítě 

svá obvinění následně stáhne, například z důvodu strachu z rozpadu rodiny.165  

Před samotných výslechem dítěte by měl vyslýchající nejprve shromáždit všechny důkazy 

dostupné z jiných zdrojů a až s co možná nejúplnějším obrazem o spáchaném trestném činu 

přistoupit k výslechu dítěte. Před výslechem o trestném činu se musí vyslýchající pokusit 

o navázání kontaktu s dítětem. Toho lze docílit pomocí jednoduché konverzace a případně za 

využití hraček nebo obdobných pomůcek. První otázky by měly vést k uklidnění dítěte 

a vybudování jeho sebevědomí. Dítěti by měl být vysvětlen význam a účel výslechu pro něj 

pochopitelným způsobem. Dále by mělo být dítě ujištěno, že je možné na otázky odpovídat ne 

nebo já nevím. Výslech o trestné činnosti v případech sexuálního zneužívání má začínat 

výslechem o prvních sexuálně motivovaných jednáních ze strany pachatele. Tito pachatelé 

intenzitu své trestné činnosti zpravidla stupňují a pro dítě bude nejsnazší začít mluvit 

o nejmírnějším jednání. Vyslýchající nemá přerušovat samostatný projev dítěte a navazující 

otázky následují až po skončení projevu dítěte. Během výpovědi se vyslýchající snaží dítě 

povzbuzovat, dodávat mu sebedůvěru a dávat najevo pozorné poslouchání. V některých 

případech může být vhodné využít odborníka z dětské psychologie. Pro zajištění přirozeného 

průběhu výslechu je vhodnější, aby nebyl prováděn ve výslechové místnosti zápis, ale aby byl 

výslech spíše nahrán, a to pokud možno za využití audiovizuální techniky.166  

Zaznamenání výslechu pomocí audiovizuální techniky se jeví jako vhodnější nejen z důvodu 

hladšího průběhu výslechu. Díky tomu, že tento výslech je proveden v kratším časovém odstupu 

od trestného činu, si dítě pamatuje větší množství informací, které by si před soudem nemuselo 

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

2013. s. 341–351. ISBN 978-80-7380-461-9. 
165 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 341–351. ISBN 978-80-7380-461-9. 
166 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 341–351. ISBN 978-80-7380-461-9. 
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být schopné vybavit. Jsou také lépe zaznamenány neverbální projevy dítěte. Zlepšení 

nahrávaného výslechu jako důkazu může přinést kvalitnější technika jak obrazová, tak zvuková. 

V zemích, kde funguje systém poroty, panují obavy, zda jsou porotci schopni projevit 

dostatečnou empatii se svědkem, který se v soudní místnosti fakticky nenachází.167 

Kromě výslechu dětí jako svědků nebo obětí jsou specifické i výslechy podezřelých z řad 

mladistvých. Mladiství snáze podléhají manipulačním technikám, pokud jsou během výslechu 

použity, a tím se zvyšuje riziko jejich falešného doznání. K těmto doznáním může vést také 

problematický vztah, nebo naopak respekt k autoritě vyslýchajícího, nebo tlak rodinných 

příslušníků. Pro mladistvého je také náročnější pochopení veškerých právních důsledků jeho 

výpovědi. Pochopení trestního řízení jako celku je s ubývajícím věkem čím dál tím slabší. 

Vyslýchající by se proto měl, pokud možno, přesvědčit, zda mladistvý porozuměl všem svým 

právům, a vyvarovat se technik, které by mohly mít za následek falešné doznání.168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
167 BURROWS, Kimberlee S. a Martina B. POWELL. Prosecutors' Perceptions on Improving Child Witness 

Intervirew About Abuse. BULL, Ray. Investigative Interviewing. New York: Springer, 2014, s. 229–242. 

ISBN 978-1-4614-9641-0. 
168 REDLICH, Allison D., Melissa SILVERMAN a Hans STEINER. The Police Interrogation of Children and 

Adolescents. LASSITER, G. Daniel. Interrogations, Confessions, and Entrapment. USA: Springer, Boston, 

MA, 2004, s. 107–125. ISBN 978-0-306-48470-4. 
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https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrg5pxi4s7hfpxgxzrhe2wc&tocid=nrptembrg5pxi4s7hfpxgxzrhe2wc
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se snažila přiblížit obor forenzní psychologie a jeho vybrané 

problematiky. Forenzní psychologie je v dnešní době již pevně ukotvená jako pomocná věda při 

vyšetřování trestných činů a může být využívána ve velké škále otázek. Psychologové jsou běžně 

uznáváni jako znalci při soudním jednání a jejich činnost je využívána i v rámci civilních řízení. 

Pozice znalců se ovšem částečně zkomplikovala účinností zákona č. 254/2019 Sb., ze dne 10. 

září 2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, především v otázce 

odpovědnosti. Z řad znalců proto tento zákon čelí nemalé kritice. 

Možností využití forenzní psychologie je například psychologické profilování, kterým jsem se 

zabývala ve druhé části této práce. Tento obor se od svých ne příliš vědeckých počátků vyvíjí ve 

vědecky podloženou metodu. Rozdílné názory na jeho využitelnost ovšem panují doposud 

a odpůrci psychologického profilování často kritizují právě stále nedostatečné podložení 

poznatků vědeckými studiemi. Psychologický profil sám o sobě také v naprosté většině případů 

nevede sám o sobě k dopadení pachatele a míra, s jakou profil případně k dopadení přispěl, je jen 

obtížně určitelná. I přes to je psychologické profilování populární u vyšetřovatelů, kteří jako 

pozitivum vyzdvihují umožnění hlubšího pohledu do problematiky vyšetřovaného případu.  

Podle mého názoru musí pro úspěšné využití psychologického profilu nastat „ideální“ trestný 

čin. V modu operandi by se měly objevovat velmi specifické a charakteristické prvky a ve 

většině případů je k využití profilu vhodnější série trestných činů. Profil může spíše napomoci 

vyšetřovatelům zjistit, na jaké podezřelé by se měli nejdříve zaměřit. Pokud okruh podezřelých 

naopak zahrnuje statisícové město a není přítomen extrémně charakteristický prvek, zúžení 

okruhu podezřelých provedené profilem nebude pravděpodobně dostatečné, nemusí být ovšem 

zcela bez užitku. Například při využití geografického profilování je možné takto alespoň určit 

oblast, ve které by policie měla zvýšit svou přítomnost. Jak vyplývá z případové studie týkající 

se znásilnění ve městě Malaga, je také v některých případech nutná určitá míra štěstí při 

vytváření prvotní hypotézy. Psychologický profil tedy má své místo mezi vyšetřovacími 

taktikami, ovšem toto místo nikdy nemůže být dominantní a nelze na závěry uvedené v profilu 

nekriticky spoléhat. Může být ovšem užitečnou vyšetřovací pomůckou, i kdyby se mělo jednat 

pouze o poskytnutí dalšího pohledu na věc a umožnění hlubšího pochopení vyšetřovaného 

případu.  
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Dalším příkladem využití forenzní psychologie ve vyšetřovací praxi je psychologie výslechu. 

V této diplomové práci jsem toto téma pojala úžeji a zaměřila jsem se pouze na možnost využití 

týkající se vytváření výcviku pro vyslýchající z řad policie. Samostatným a širokým tématem je 

činnost samotného psychologa ve výslechové situaci. Může se týkat například posouzení 

svědečné způsobilosti nebo přítomnosti psychologa u výslechu dítěte.  

Pro úspěšné vedení výslechu je zásadní kromě verbálního projevu také vnímání neverbální 

komunikace. Zde ovšem nastává rozpor mezi přesvědčením vyslýchajících z řad policie 

a výsledky studií. Tento rozpor je nejpatrnější v posuzování očního kontaktu. I přes značné 

přesvědčení vyslýchajících z řad policistů o jejich schopnosti rozeznat lživou výpověď, ukazují 

studie, že jejich přesnost se pohybuje spíše lehce nad 50 %. 

Dále jsem se v této části zabývala taktikami výslechu a srovnala taktiku Reid používanou v USA 

a taktiku PEACE, která je používaná mimo jiné v Evropě. Metoda Reid je velmi manipulativní 

a v České republice by některé v ní přítomné praktiky byly považovány za nezákonné. I ve 

Spojených státech amerických čelí tato taktika značné kritice především v souvislosti 

s problematikou falešných doznání. V kapitole těmto falešným doznáním věnované jsem se 

zaměřila na situace, kdy je jejich příčinou právě chování vyslýchajícího. K falešným doznáním 

samozřejmě může dojít i z jiných důvodů, rozhodla jsem se ovšem svou pozornost zaměřit úžeji. 

Falešná přiznání v důsledku použití těchto manipulačních technik jsou závažným problémem 

justičního systému země, kde k jejich užití dochází.   

Na závěr mé práce jsem se věnovala specifikům při výslechu obětí a dětí. Tento typ výslechů je 

specifický nejen svou zákonnou úpravou, ale také vývojem vnímání věrohodnosti výpovědí 

těchto svědků. Oproti minulosti došlo ke značnému posunu ve vnímání a posuzování těchto 

výpovědí, stále ovšem v praxi dochází k situaci, kdy výpověď oběti nebo dítěte není považována 

za věrohodnou, mimo jiné z důvodu traumatizace oběti nebo změn ve výpovědi dítěte 

způsobených rodinnou situací. I přes značný posun může také často docházet během výslechu 

k sekundární traumatizaci oběti a je zde prostor pro další zlepšení. 
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Využití psychologie při vyšetřování trestných činů se zaměřením na 

psychologické profilování a psychologii výslechu 

Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá některými formami využití forenzní psychologie ve vyšetřovací 

praxi. Forenzní psychologie představuje podobor psychologie zabývající se jejím využitím 

v právu. V této práci jsou popsány základní historické milníky tohoto oboru. Dále je popsáno 

zakotvení právních institutů umožňujících využití tohoto oboru v praxi. 

Po tomto uvedení do problematiky je zbývající část diplomové práce věnována vybraným 

formám využití forenzní psychologie v praxi. Konkrétně se jedná o psychologické profilování 

a psychologii výslechu.  

Psychologické profilování je novější metodou, která na základě nalezených důkazů vytváří 

předpokládaný profil pachatele. Ten zpravidla obsahuje údaje o pohlaví, věku, možném 

zaměstnání nebo o sociální integraci pachatele. Profil může být také zaměřený na geografické 

rozvržení míst spáchaných deliktů a na základě nich je pak určená oblast pravděpodobného 

bydliště pachatele. V části věnované tomuto oboru jsou popsány obě tyto varianty. Je zde také 

popsán historický vývoj tohoto oboru a některé ze studií jemu věnovaných, které v průběhu let 

byly realizovány. V práci je poukázáno na rozpory panující ohledně využitelnosti tohoto oboru. 

V části věnované psychologickému profilování je jeho využití popsáno na několika případových 

studiích a jsou také popsány specifické problémy profilování různých typů trestných činů. 

Třetí a poslední část práce je věnovaná problematice psychologie výslechu. Tento obor se snaží 

přispět k vedení výslechu takovým způsobem, který umožní získání co možná největšího 

množství informací a zároveň minimalizuje traumatizaci vyslýchaného, především pokud se 

jedná o oběť trestného činu nebo o dítě. V práci jsou popsány možné chyby ve vnímání výslechu 

ze strany vyslýchajícího a jsou zde také popsány neverbální projevy a jejich význam. V této 

souvislosti je také poukázáno na rozpory ve vnímání některých neverbálních projevů. Dále jsou 

popsány některé taktiky vedení výslechu a následně navazující problematika falešných doznání. 

V části věnované psychologii výslechu je také obsažen rozhovor s kriminalistou na téma 

využívání těchto taktik v jeho praxi. Samotný závěr práce je pak věnován specifickým otázkám 

výslechu obětí trestných činů a výslechu dětí.  
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The use of psychology in crime investigation with a focus on criminal profiling 

psychology of interrogation.  

Abstract 

This paper deals with some forms of usage of forensic psychology in investigative practice. 

Forensic psychology is subfield of psychology that deals with its usage in law practice. This 

paper describes historical milestones in this field. Furthermore, this thesis describes legal 

institutes that enable the use of forensic psychology in practice.  

After this introduction, the remaining part of the thesis is dedicated to selected forms of practical 

usage of forensic psychology. Specifically, these forms are criminal profiling and psychology of 

interviewing.  

Criminal profiling is a newer method that, based on the evidence found, creates presume profile 

of the offender. This profile usually contains data on the offender’s age, gender, possible 

employment, and social integration of the offender. The profile can also focus on geographical 

distribution of crime scenes and based on them the profile can determine the area of probable 

home residence of the offender. Both these variants are described in section dedicated to criminal 

profiling. Historical development of this field is also described along with some of the studies 

devoted to this field that have taken place over the years. The thesis points out discrepancies in 

opinions on usability of criminal profiling. In the section dedicated to criminal profiling practical 

use of criminal profiling is described on several case studies. Specific problems of profiling 

different types of crimes is also described there.  

Third and final part of this paper is dedicated to the issue of psychology of interrogation. This 

field seeks to contribute to the process on interrogation in order to obtain as much information as 

possible and to minimize the trauma caused by interview to the interviewee especially if victims 

or children are concerned. This paper describes possible errors in the perception of interrogation 

by the interrogator and also describes non-verbal communication and its meaning. In this 

context, discrepancies in the perception of some non-verbal expressions are also pointed out. 

Furthermore, some tactics of conducting the interrogation and subsequently related issues of 

false confessions are described. This section also includes interview with crime investigator on 

the topic of using these tactics in his day-to-day practice. The conclusion of this thesis is 

dedicated to specific issues of interviewing victims and children.  
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