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Úvod 

Od nepaměti jsou lidé přitahováni možností nahlédnout do lidské mysli, vysvětlit 

pohnutky  lidského  chování.  Zároveň  je  ve  společnosti  rozšířena  i  určitá  fascinace 

zločinem. Detektivní seriály jsou na předních příčkách televizní sledovanosti, 

o zločincích se točí nákladné filmy, píší se knihy. Není proto divu, že se oblibě mezi 

veřejností  těší  i  psychologické  profilování,  stojící  na  pomezí  mezi  kriminalistikou 

a psychologií.   

Psychologické profilování pachatele je podpůrný vyšetřovací postup, který se 

využívá  především  u  trestných  činů,  na  jejichž  objasnění  nestačí  běžné  vyšetřovací 

metody. Většinou jde o ty nejtěžší trestné činy, jako sériové vraždy či znásilnění, u jejichž 

pachatelů  se  dá  navíc  předpokládat  nějaká  psychická  abnormalita.  Princip  odhadu 

osobnostních  charakteristik  neznámého  pachatele  na  základě  posouzení  dostupných 

informací o trestném činu je v historii známý. Až v minulém století však došlo 

k pojmenování této koncepce a jejímu teoretickému ukotvení. V souvislosti s medializací 

několika úspěšných profilů současně začalo psychologické profilování postupně pronikat 

do  populární  kultury  a  dodnes  je  jedním  z nejatraktivnějších  scénáristických  témat 

kriminálního žánru. Profilování se tak dostalo do širokého povědomí veřejnosti, avšak ve 

značně zkreslené podobě. Profilující odborník je v těchto dílech vykreslený jako geniální 

myslitel, který na základě drobné indicie  dokáže vydedukovat přesný obraz pachatele 

daného trestného činu, včetně myšlenkových pochodů, které ho ke spáchání činu vedly. 

Jak je však zvykem, realita bývá mnohem komplikovanější, což se v této závěrečné práci 

pokusím objasnit.  

Tato práce je strukturovaná do čtyř kapitol. V první kapitole se zabývám samotným 

vysvětlením pojmu psychologického profilování a jeho historickým vývojem od 

primitivních  forem  až  do  dnešní  podoby.  Osvětluji  také,  jaké  činy  jsou  k profilování 

vhodné a kdo je oprávněn psychologický profil sestavovat. V druhé kapitole představuji 

čtyři  nejznámější  přístupy  k profilování,  které  se  liší  postupem  sestavování  profilu 

a rovněž teoretickými východisky. V kapitole třetí pak detailněji popisuji dva konkrétní 

profily  z praxe,  jeden  sestavený  na  základě  kriminální  investigativní  analýzy,  druhý 

vytvořený pomocí investigativní psychologie. Závěrečná kapitola obsahuje nástin 

etických  problémů  souvisejících  s psychologickým  profilováním  a  zmíním  se  také 

o kritice směrem k této vyšetřovací metodě.  
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Cílem této práce je podat ucelený pohled na metodu psychologického profilování, 

včetně jejího teoretického zázemí a historického kontextu, ve kterém vznikala, 

a objektivně zhodnotit jak její klady, tak její zápory. Ve své práci vycházím z větší části 

z cizojazyčných zdrojů a využívám především srovnávací metodu a metodu analýzy. 
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1 Psychologické profilování 

1.1 Pojem psychologického profilování 

Vysvětlit termín psychologické profilování není vůbec jednoduché, neboť neexistuje 

jakákoliv oficiální či univerzální definice tohoto pojmu. Komplikovaná je již samotná 

terminologie,  slovní  spojení  psychologické  profilování  lze  zaměnit  za  mnoho  ve  své 

podstatě  synonymických  výrazů,  například  profilování  pachatele  (offender  profiling), 

kriminální profilování (criminal profiling) či behaviorální profilování.1 V české odborné 

literatuře se lze setkat také s termínem psychologický portrét. Jak však zmiňuje Musil, 

Konrád a Suchánek 2, jak termín psychologický portrét, tak termín psychologický profil 

není přesný, neboť tato pojmenování chybně poukazují na zaměření profilování pouze na 

psychologické vlastnosti pachatele. V profilu či portrétu jsou však neméně důležité také 

pachatelovy biologické a sociální vlastnosti. Podobný názor má i Porada3 a Vyhlídalová4, 

podle které je termín psychologický profil „málo výstižný, až zavádějící“, jelikož nejde 

o  čistě  psychologickou  disciplínu  a  kvalitní  profil  většinou  vyžaduje  spolupráci  více 

oborů.  Pokud  je  profilujícím  psycholog,  měl  by  se  naopak  vyvarovat  nadměrného 

používání  odborných  psychologických  označení,  aby  se  vyšetřovatelé  mohli  v profilu 

dobře  orientovat  a  skutečně  jim  pomohl  s dopadením  pachatele,  ne  s určením  jeho 

psychiatrické  diagnózy.  Zkoumání  pachatelovy  psychiky  je  zkrátka  jen  cesta  k jeho 

dopadení, nikoliv konečný cíl profilu.5 

 Se všemi výše popsanými kritickými poznámkami se veskrze ztotožňuji a také si 

myslím,  že  označení  psychologický  profil  může  být  poněkud  matoucí,  obzvláště  pro 

laickou veřejnost. Na druhou stranu je tento termín již zažitý a razantní změna názvosloví 

by nejspíše vyvolala ještě větší nejistotu a zmatek. Osobně bych se přikláněla 

k pojmenování  kriminální  profil  pachatele,  které  je  používáno  v anglofonní  literatuře, 

neboť  neklade  takový  důraz  na  psychologickou  stránku  profilování  a  více  tak  odráží 

 
1 HOFMANOVÁ, Jiřina. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele . 
Praha: Jaroslav Hofman, 2010. ISBN 978-80-904379-0-6. s. 12 
2 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-878-9. s. 62  
3 PORADA, Viktor. Kriminalistika. [1. vyd.]. Brno: Cerm Akademické nakladatelství, 2001. ISBN 80-
7204-194-0. s. 47 
4 VYHLÍDALOVÁ, Pavla. K otázce psychologického profilování. Československá kriminalistika: 
Časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše vojsko, 1990, 23(1-2), 68-72. ISSN 0862-1969. 
s. 72 
5 KAPLAN, Miloslav. Psychologické profilování v analýze násilných trestných činů. In: Bezpečnostní 
teorie a praxe: Sborník PA ČR. 2002, s. 183-190. ISSN 1801-8211. 
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skutečný  obsah  pojmu.  V této  práci  však  budu  nadále  používat  zaběhnutý  termín 

psychologické profilování, či jen zkráceně profilování. 

Obecně řečeno je psychologické profilování vyšetřovací postup, který se 

systematicky řadí do oboru forenzní psychologie, prakticky je to však spíše 

multidisciplinární  vyšetřovací  metoda,  protože  se  do  ní  zapojují  nejen  psychologové 

a kriminalisté,  ale  i  další  profese  dle  konkrétního  případu,  například  soudní  lékaři  či 

sexuologové.  Základním  stavebním  kamenem  tohoto  postupu  je  předpoklad,  že  se  ve 

spáchaném trestném činu odráží osobnost pachatele, jakýsi jeho rukopis. Pro funkčnost 

této  metody  je  zapotřebí  shromáždit  co  nejvíce  informací,  především  z místa  činu, 

z výpovědí  svědků  či  jiných  relevantních  zdrojů.  Na  základě  těchto  údajů  se  pak 

profilující odborník snaží vytvořit co nejpřesnější profil osoby, která trestný čin spáchala. 

Iluzorní je však představa, že výsledný profil poukáže na konkrétního pachatele. Profil 

by měl především zúžit okruh pravděpodobných pachatelů či určit, jaké osoby by měly 

být prověřovány prioritně.6  

Čírtková charakterizuje psychologické profilování jako „…postup, při kterém 

psycholog  využívá  svých  odborných  znalostí  o  prožívání  člověka  k  tomu,  aby  určil 

pravděpodobný obraz neznámého pachatele trestného činu.“7 Dále Čírtková popisuje, že 

jde  o  „…systematické  vyhodnocení  všech  dostupných  informací  o  případu,  které  jsou 

použity k podrobné psychologické rekonstrukci chování pachatele (jak se přiblížil k oběti, 

co dělal v průběhu a těsně po činu). Z rozboru chování se pak podle určitých 

interpretačních pravidel a s využitím určitých teorií a modelů vysuzuje pravděpodobný 

portrét (profil) pachatele.“8  

Netík a Gillernová 9 definují profilování jako „postup, při němž profilující odborník 

na  základě  analýzy  důkazů  shromážděných  vyšetřováním  konkrétního  trestného  činu 

určuje  základní  psychické,  sociální  a  demografické  charakteristiky  pachatele  tohoto 

skutku.“ 

 
6 NETÍK, Karel a Ilona GILLERNOVÁ. Psychologické profilování. In: BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona 
GILLERNOVÁ. Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Karolinum, 2020, s. 223-253. ISBN 978-80-246-
4467-7. s. 225-226 
7 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-461-9. s. 393 
8 Tamtéž, s. 391 
9 NETÍK, Karel a Ilona GILLERNOVÁ. In: BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ, cit. dílo, s. 
223 
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Dle Polišenské10 jde o „analýzu vzorců chování, charakteristik místa činu 

a vztahujících se trestných činů, zejména pokud jde o čin sériový.“ 

Brent A. Turvey 11 píše ve své knize Criminal profiling o kriminálním profilování, 

jakožto o „procesu vyvozování výrazných osobnostních charakteristik o jedincích, kteří 

jsou za trestný čin odpovědní.“ 

Jak jsem již zmínila na začátku této kapitoly, oficiální formulace pojmu 

psychologického profilování neexistuje, když se však zaměřím na výše zmíněný výběr 

definic dle různých odborníků, ve svém důsledku se definice, především po obsahové 

stránce, příliš neliší.  

Ve většině případů je psychologickým profilováním myšleno psychologické 

profilování  neznámého  pachatele.  V širším  smyslu  pojmu  můžeme  však  pod  termín 

psychologické  profilování  zařadit  i  některé  další  postupy.  Mezi  odborníky  na  tuto 

problematiku nepanuje jasná shoda. Psycholožka Záhorská12 zmiňuje své přesvědčení, že 

psychologické profilování lze aplikovat i u známého pachatele, například při přípravě 

taktiky zásahu, zatčení pachatele či při odhadu jeho nebezpečnosti. Viktor Porada 13 od 

psychologického profilování odděluje soudně psychiatrické expertizy, které jsou 

vypracovávány na známého pachatele či svědka, a vysvětluje rozdílnost postupu u obou 

disciplín.  Při  tvorbě  soudně  psychiatrické  expertizy  se  postupuje  od  osoby  pachatele 

k jeho  činu.  Naopak  při  vypracovávání  psychologického  profilu  se  postupuje  opačně, 

tedy od trestného činu k pachateli.  

Přestože  je  v některých  případech  totožnost  pachatele  známa,  je  vhodné  použít 

metody psychologického profilování, pokud pachatel dosud nebyl dopaden a hrozí, že 

bude  pokračovat  v trestné  činnosti.  Často  se  psychologický  profil  využívá  také  při 

únosech a zadržování rukojmí. Profilující odborník se v těchto případech snaží na základě 

dosavadního jednání pachatele odhadnout, jak bude dotyčný dále jednat, a vytvořit tak co 

nejvhodnější strategii osvobození rukojmích. Výhodou v těchto situacích je, že pokud je 

únosce znám, lze využít informace o něm získané od osob jemu blízkých.14  

 
10 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Profilování pachatelů trestných činů. Kriminalistika. Praha: Naše 
vojsko, 2008, 41(4), 287-294. ISSN 1210-9150. s. 287 
11 TURVEY, Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 4th ed. 
Burlington: MA: academic press, 2012. ISBN 978-0-12-385243-4. s. 72 (překlad vlastní) 
12 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů: konzultační činnost 
policejního psychologa. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-236-2. s. 103 
13 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 45 
14 NETÍK, Karel a Jan NEUMANN. Metoda psychologického profilování pachatele – příspěvek forenzní 
psychologie kriminalistické praxi. Československá kriminalistika. Praha: Naše vojsko, 1990, 23(1-2), 73-
76. ISSN 0862-1969. s. 7 
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Jak zmiňuje Musil, Konrád a Suchánek 15, psychologickému profilování je podobný 

pokus o určení, zda konkrétní podezřelá osoba, kterou má odborník k dispozici a může 

provést její psychologické vyšetření, byla schopna spáchat vyšetřovaný protiprávní čin. 

1.2 Vývoj psychologického profilování 

Psychologické profilování, v podobě, jakou známe dnes, je poměrně novou 

disciplínou.  Oficiálně  bylo  takto  pojmenováno  Akademií  FBI,  konkrétně  Jednotkou 

behaviorálních věd na začátku 70.let 20. století.  Šlo o první jednotku, která se zabývala 

psychologickým profilováním jakožto hlavní činností. Vytvořila svoji databázi, 

psychologické profily nejen vytvářela, ale zájemce v této disciplíně i školila. Šlo tedy 

opravdu o komplexní instituci, první svého druhu.16  

 Pokud se však zaměříme na podstatu profilování, tj. zjednodušeně snahu přiřadit 

k neznámému pachateli trestného činu vlastnosti, podle kterých ho bude  možné snáze 

dopadnout,  historické  prameny  jsou  mnohem  bohatší.  Historický  výklad  však  velmi 

záleží na perspektivě, z jaké se na psychologické profilování díváme, a jak široký výklad 

tohoto pojmu používáme. Jak je u profilování časté, v odborných kruzích nepanuje shoda, 

jaký okamžik lze považovat za první náznak této metody. V této kapitole bych chtěla 

stručně přiblížit dějiny profilování a jeho vývoj od prvních předchůdců této metody, přes 

profily, které se už značně podobaly profilům dnešním, až po současnost, kdy se často 

využívá moderních technologií. Zmíním se i o historii profilování na území českých zemí, 

přestože  není  tak  bohatá  jako  ta  světová,  a  uvedu  i  několik  příkladů  proslavených 

psychologických profilů. 

1.2.1 Psychologické profilování ve světě 

Do dávné historie ve svém bádání zachází Turvey 17, který vidí znaky profilování již 

okolo začátku našeho letopočtu a jehož bádání je spojeno s démonizací Židů. 

V dokumentu  z roku  38  n.l.  adresovanému  římskému  císaři  Caligulovi  učenec  Apion 

křivě obviňuje Židy z rituálních vražd a pojídání Řeků jako součást oslav Pesachu.  

 Antisemitismus se časem rozšířil celou Evropou, což vedlo ve 12. století 

k častému  pronásledování  Židů  kvůli  domnělým  rituálním  vraždám,  pro  což  se  vžil 

termín „blood libel“, který se dá přeložit jako krvavé křivé obvinění. Je to ve své podstatě 

 
15 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 64 
16 NETÍK, Karel a Ilona GILLERNOVÁ. In: BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ, cit. dílo, 
s. 225 
17 TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 6 
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raná  forma  profilování,  jež  je  založena  na  existenci  předem  dané  sady  kriminálních 

charakteristik,  dle  kterých  jsou  vyvozeni  pachatelé  zločinu,  konkrétně  Židé.  Takový 

profil většinou obsahoval následující charakteristiky:  

• Je pohřešován mladý křesťanský chlapec 

• Poblíž se nachází židovská komunita 

• Dítě se ztratí v období okolo Pesachu 

• Na těle oběti jsou poranění, která se jeví jako následek rituálu 

• Tělo oběti ztratilo mnoho krve, nebo to tak alespoň na první pohled působí18 

Tato křivá antisemitská obvinění nakonec přežívají až do 20.století. Jsou 

zaznamenány stovky užití takových „profilů“ a následných soudních procesů 

s židovským obyvatelstvem obviněným z rituálních vražd. Při takových procesech byl 

často  jako  znalec  přizvaný  katolický  kněz,  který  potvrdil  rituální  podtext  činu  a  jeho 

spojitost  s krvavými  židovskými  tradicemi.  Nutno  zde  podotknout,  že  o  smyšlenosti 

těchto obvinění nesvědčí pouze naprostý nedostatek důkazů, ale i fakt, že dle zásad košer 

stravování je zapovězena konzumace krve. Je tedy absurdní, že byli Židé pronásledováni 

za údajné používání krve obětí k přípravě rituálních pokrmů. Místo rozumu a faktů zde 

však vítězila nesnášenlivost a hysterie. Je to jeden z nejranějších zaznamenaných příkladů 

použití profilování, ale i křivého obvinění.19 

Ve středověku je profilování vázáno především na nechvalně známé čarodějnické 

procesy. V roce 1486 vydávají dva dominikánští mniši, Henry Kramer a James Sprenger, 

knihu  Malleus  Maleficarum,  česky  Kladivo  na  čarodějnice.  Ta  je  jedním  z prvních 

doložených textů, který obsahuje konkrétní instrukce k profilování kriminálního chování. 

Kniha Malleus Maleficarum byla sepsána jako jakási příručka pro Inkvizici k usnadnění 

identifikace,  stíhání  a  potrestání  domnělých  čarodějnic.  Ve  středověku  patřila  víra 

v čarodějnictví  k základům  katolické  víry,  a  přestože  katolická  církev  nikdy  příručku 

Malleus Maleficarum oficiálně neuznala, stala se jednou z nejvýznamnějších knih 

středověku. Čarodějnice šlo podle ní rozpoznat podle určitých znaků, schopností 

a charakteristik. Primárně mělo jít o ženy, které byly dle církve snáze ovladatelné démony 

než muži, a které většinou: 

 
18 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 7 
19 Tamtéž, s. 7  
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• Měly mateřské znaménko či jizvu 

• Žily o samotě 

• Chovaly domácí mazlíčky (považované za démony ve zvířecí podobě) 

• Měly příznaky duševní choroby 

• Zabývaly se bylinkářstvím 

• Neměly děti20 

Kniha obsahuje také mnoho konkrétních příkladů a nabádá k bezpodmínečné důvěře 

vůči autorům. Dle nich není potřeba shledat důkazy v každém konkrétním případě, stačí 

následovat postup daný v knize a držet se víry. Stejně jako u pronásledování židovského 

obyvatelstva,  i  zde  nestojí  tyto  „profily“  na  faktech  a důkazech,  ale  jsou  důsledkem 

středověkého tmářství. Na jejich základě bylo ve zinscenovaných procesech mučeno a 

popraveno dle odhadů až 100 000 lidí, především žen. Jakmile bylo vzneseno obvinění 

z čarodějnictví, bylo v podstatě nemožné dokázat svoji nevinu. Vina se předem 

předpokládala a prakticky jakýkoliv důkaz či chování ji jen potvrzovalo. Například pokud 

obviněná ve vězení propadla strachu, byl to jasný důkaz její viny. Pokud však byla klidná, 

byl to také důkaz viny, neboť pro čarodějnice je typické chovat se jako nevinné, a tudíž 

nemít  strach  z uvěznění.  Dalším  příklad  je  chování  před  obviněním.  Pokud  vedla 

obviněná „nečestný život“, je to přesvědčivý důkaz jejího čarodějnictví. Vedla-li řádný 

život, je to také doklad jejího čarodějnictví, čarodějnice totiž často vedou řádný život jako 

zástěrku k odvedení pozornosti od jejich původu. Obviněné navíc nemohl nikdo 

obhajovat, ani jako obhájce, ani jako svědek. Pokud se někdo pokusil obviněné bránit, či 

jakkoliv proti obvinění protestovat, riskoval nařknutí ze spolčení s čarodějnicemi 

a následné  odsouzení.  Obvinění  byli  často  podrobeni  krutému  mučení  a  následně  byli 

popraveni, ať už se přiznali, či ne. 21 

 Čarodějnické  procesy  v Salemu  v letech  1692-1693  jsou  jedním  ze  světově 

nejznámějších čarodějnických procesů, ač se počtem obětí ani délkou trvání nemohou 

měřit s neporovnatelně monstróznějšími procesy v Evropě. I v těchto soudních procesech 

byl jako důkaz používán „profil čarodějnice“, kterému obvinění dle soudu vyhovovali. 

Profil  zahrnoval  charakteristiky,  mezi  něž  patřily  například  fyzické  abnormality  – 

 
20 Tamtéž, s. 8-9 
21 Tamtéž, s. 9-12 
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nejčastěji jizvy, mateřská znaménka (označovaná jako znamení čarodějnice) či 

mimořádné a nevysvětlitelné schopnosti čarodějnic.22 

 Výše uvedené příklady prvních zaznamenaných případů užití profilování se nám 

v dnešní době jeví jako velmi primitivní a jsou velmi temným obdobím profilování. Jejich 

cílem  bylo  především  obvinění  skupin  osob,  vůči  kterým  měla  tehdejší  společnost 

předsudky. Takovýto profil byl spíše prostředkem k falešnému usvědčení předem 

určených nepohodlných osob, než pomocníkem v boji se zločinem.  

 Přibližně  okolo  19.století  se  začíná  profilování  vyvíjet  do  modernější  podoby, 

v určitých případech již i poměrně podobné současnému profilování. Tato proměna je 

zapříčiněna především rozvojem kriminologie, psychologie, ale i forenzních věd. Metody 

a přístupy k profilování se zpočátku značně lišily. Některé byly založeny na statistice, 

některé  na  zkoumání  zvláštností  kriminálního  chování  a  některé  pouze  na  intuici 

a osobních zkušenostech osoby snažící se sestavit profil zločince.23  

 Často  je  v souvislosti  s profilováním  uváděno  jméno  italského  lékaře  Cesare 

Lombrosa. Lombroso se intenzivně zabýval zkoumáním souvislostí mezi 

fyziognomickými znaky člověka a jeho sklonem k páchání trestných činů. Na základě 

zkoumání italských vězňů rozděloval zločince na několik typů, nejvíce pak rozpracoval 

typ tzv. rozeného zločince. Lombroso považoval rozené zločince za nižší vývojový stupeň 

lidí, kteří se, jak napovídá název, již rodí se sklony ke zločinnosti. Tito jedinci se dají 

snadno rozpoznat dle vnějších fyzických znaků, kterých Lombroso uvádí celkem 18. Patří 

mezi například neobvyklý tvar lebky, asymetrická tvář, výrazné lícní kosti či čelist nebo 

výrazné uši. Pokud měla zkoumaná osoba z 18 charakteristik přítomných alespoň pět, 

byla dle této teorie považována za osobu s vrozeným předpokladem k páchání trestných 

činů a člověka, u kterého se objevují evolucí již překonané znaky. 24 Tato teorie měla ve 

své době množství přívrženců, objevovaly se ale i kritické hlasy. Mezi nejznámější patřil 

lékař Charles Goring, který se také zabýval zkoumáním vězňů a jejich  porovnáváním 

s jinými skupinami populace, a nedošel k žádné spojitosti zločinnosti s fyzickými 

charakteristikami člověka. Postupně se od biologických směrů kriminologie ustupovalo 

a zájem se začal soustředit na psychologické a sociologické směry. 25 

 
22 Tamtéž, s. 17-18 
23 Tamtéž, s. 18 
24 Tamtéž, s. 19-20 
25 EBISIKE, Norbert. Offender Profiling in the Courtroom: the use and abuse of expert witness testimony . 
Westport, CT: Praeger, 2008. ISBN 978-0-313-36210-1. s. 7 
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 Zřejmě prvním profilem neznámého pachatele, který se opíral o reálná zjištění 

a vědecké důkazy, byl profil pokoušející se objasnit identitu notoricky známého vraha 

londýnských prostitutek, Jacka Rozparovače. V londýnské čtvrti Whitechapel bylo mezi 

31. srpnem a 9. listopadem zavražděno celkem 5 žen živících se prostitucí. Dr. Thomas 

Bond,  soudní  lékař,  byl policií  osloven  ke  spolupráci  po  smrti  Mary  Jane  Kelly,  páté 

a poslední oběti neznámého pachatele. Vraždy spojoval stejný způsob smrti žen, uškrcení, 

a také skutečnost, že obětem byly posmrtně odebrány některé z vnitřních orgánů. Policie 

proto pracovala s teorií, že těchto pět vražd bylo spácháno jednou osobou, a to člověkem, 

který má dobré znalosti  anatomie, pravděpodobně chirurgem. Dr. Bond  provedl pitvu 

Mary  J.  Kelly,  prostudoval  však  také  lékařské  zprávy  ostatních  obětí,  policejní  spisy 

vztahující se k těmto vraždám a účastnil se také rekonstrukce na místě činu. Bond potvrdil 

domněnku  policie,  že  vraždy  nade  vší  pochybnost  spáchal  jeden  pachatel.26  Ohledně 

pachatelova možného lékařského vzdělání však došel ke zcela opačnému názoru. 

Vyloučil,  že  by  pachatel  mohl  mít  jakýkoliv  medicínský  výcvik.27  Bond  pak  sepsal 

přibližný  profil  neznámého  vraha.  Dle  něj  se  jedná  o  muže  v dobré  fyzické  kondici, 

přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by měl komplice. Tento muž nejspíše trpí 

opakovanými záchvaty vražedné a erotické mánie, nevylučuje ani hypersexualitu. Co se 

týče vzhledu, půjde spíše o decentního, neutrálně oblečeného muže středních let. V době 

vraždy  na  sobě  měl  nejspíš  plášť  či  kabát,  aby  v něm  mohl  schovat  ruce  a  oblečení 

potřísněné  od  krve  a  uniknout  pozornosti.  Dále  popsal  neznámého  pachatele  jako 

samotářského člověka s výstředními návyky, který pravděpodobně nemá stálé 

zaměstnání, avšak pobírá nějakou menší penzi. V profilu Bond také nadnesl myšlenku, 

že je velmi pravděpodobné, že pachatel se pohybuje mezi řádnými občany, kteří jsou si 

vědomi jeho povahy a zvláštních zlozvyků a mohli pojmout podezření, že poslední dobou 

není zcela psychicky v pořádku. Takoví lidé budou ze strachu spíše zdrženliví k sdělení 

obav policii, přesvědčit by je však mohla odměna za dodané informace.28  

 Jak  je  známo,  Jack  Rozparovač  nebyl  nikdy  dopaden  a  jeho  identita  zůstala 

neobjasněna. Nikdy se tak už nejspíš nedozvíme, zda byl profil vytvořený Thomasem 

Bondem přesný. Na svou dobu však dle mého názoru odvedl Dr. Bond velmi dobrou 

 
26 Tamtéž, s. 8-9 
27 NORRIS, Gareth. The Evolution of Criminal Profiling: From Whitechapel to Quantico and Beyond. In: 
PETHERIC, Wayne. Profiling and Serial Crime: Theoretical and Practical Issues. 3. Waltham: Elsevier, 
2014, s. 3-16. ISBN 978-1-4557-3174-9. s. 4 
28 EBISIKE, Norbert, cit. dílo, s. 9 
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práci. Profil obsahuje mnoho důležitých informací, které mohly policii pomoci 

s dopadením,  a  je  vidět  enormní  posun  od  primitivních  profilů  čarodějnic  směrem 

k profilům sestaveným na základě poznatků z vyšetřování a znalosti psychologie.  

 První polovina 20. století byla hluboce ovlivněna dvěma světovými válkami. Je 

proto příhodné, že nejznámější psychologický profil tohoto období je spjat právě s osobou 

Adolfa Hitlera. V roce 1943 vydal Walter Langer, americký psychoanalytik, obsáhlou 

práci s názvem Psychologický profil Hitlera: jeho život a legenda. Na objednávku Úřadu 

strategických služeb (OSS) se v tomto díle pokusil analyzovat osobu Hitlera, a především 

odhadnout  jeho  chování  do  budoucna.  Langer  a  jeho  tým  měli  jen  omezený  čas 

k vytvoření  profilu  a  z  podstaty  byli  značně  omezeni  ve  sběru  informací  o Hitlerovi. 

Zaměřili se především na výpovědi osob, které se s Hitlerem osobně setkaly, studování 

jeho  veřejných  projevů  a  také  na  jeho  knihu  Mein  Kampf.  Výsledný  dokument  byl 

rozdělen do šesti částí. Ty se týkaly například toho, jak Hitler vidí sám sebe, jak Hitlera 

vidí Němci, či jak Hitlera vnímají jeho společníci. Pro účely OSS byla však nejdůležitější 

poslední  část,  ve  které  Langer  a  jeho  kolegové  predikují  Hitlerovo  budoucí  jednání 

a chování.29 Langr popsal Adolfa Hitlera jako neurotického psychopata 

s pravděpodobnou hraniční schizofrenii. Ohledně Hitlerova budoucího jednání, 

především pak jeho reakce na možnou válečnou prohru nacistického Německa, vyvodil 

osm možných situací a analyzoval jejich pravděpodobnost. Svržení Hitlera jeho 

spolupracovníky  či  jeho  kapitulace  a  vzdání  se  do  rukou  spojeneckých  vojsk  označil 

Langer jako velmi nepravděpodobné. Naopak jako nejpravděpodobnější Hitlerovu reakci 

na porážku označil jeho sebevraždu. 30 

 Zůstává otázkou, zdali se tento dokument vůbec dá označit jako psychologický 

profil v širším významu tohoto spojení a není-li spíše psychologickou analýzou 

osobnosti. K tomu se přiklání Turvey 31, který vyjadřuje názor, že přestože je mnohými 

odborníky tento dokument označován jako profil Hitlera, ve skutečnosti to není profil, 

nýbrž psychologický posudek, a proto ho ze svého výčtu historických forem profilování 

vynechává. Proti psychologickému posudku naopak svědčí fakt, že Hitlera nebylo možné 

jakkoliv  vyšetřit,  Langer  se  s ním  nikdy  osobně  nesetkal  a  jeho  výsledná  práce  byla 

založena  na  informacích  z tzv.  druhé  ruky.  Šlo  tedy  ve  své  podstatě  o  pro  Langra 

 
29 VITELLI, Romeo. Profiling Hitler. Providentia: A biased look at psychology in the world  [online]. 
20.5.2016 [cit. 2022-04-03]. Dostupné z: https://drvitelli.typepad.com/providentia/2016/05/profiling-
hitler.html  
30 NORRIS, Gareth. In: PETHERIC, Wayne, cit. dílo, s. 5-6  
31 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 5 
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neznámou  osobu.  Osobně  zde  vidím  podobnost  s případy  psychologických  profilů 

únosců,  kdy  je  známa  pachatelova  identita,  je  však  třeba  pokusit  se  odhadnout  jeho 

reakce, a vhodně tak zacílit policejní strategii.  

Faktem však zůstává, že dr. Langer nejenže úspěšně předpověděl Hitlerovu 

sebevraždu, ale nastolil i trend vytváření psychologických profilů politiků na zakázku. Za 

všechny mohu zmínit amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který si před 

vídeňským summitem v roce 1961 nechal vypracovat psychologický profil svého 

sovětského protějšku – Nikity Chruščova. CIA později dokonce zřídila speciální úsek, 

který  měl  za  cíl  tento  speciální  typ  profilů  vytvářet.  V čele  úseku  stál  psychoanalytik 

a politolog Jerrold M. Post, který ve své práci navazoval právě na Waltera Langera. 32 

Langer do té doby tajný psychologický profil Hitlera oficiálně vydal v roce 1972 jako 

součást knihy The mind of Adolf Hitler. Z jeho úvodních slov je patrné, že i s odstupem 

času viděl v tomto speciálním typu profilování potenciál. Jak v knize zmínil: „Možná 

jsem v diplomatických záležitostech naivní, ale rád věřím tomu, že kdyby takováto studie 

Hitlera  vznikla  o  několik  let  dříve,  pod  menším  tlakem  a  s většími  možnostmi  získat 

informace z první ruky, nemuselo dojít k Mnichovu…“33 

Zřejmě úplně nejznámějším a v literatuře nejcitovanějším psychologickým profilem 

až do dnešní doby zůstává profil tzv. šíleného pumového atentátníka sestavený 

americkým psychiatrem Jamesem A. Brusselem. Tento profil získal věhlas především až 

ohromující detailností předpovědí a následným potvrzením jejich správnosti při dopadení 

pachatele.  

Mezi  lety  1940-1956  sužoval  neznámý  atentátník  New  York.  K  celkově více  než 

třiceti explozím se v dopisech policii přihlásil anonymní pachatel, jehož identita zůstávala 

neobjasněna dlouhých šestnáct let. Po vyčerpání všech obvyklých vyšetřovacích metod 

se policie obrátila s žádostí o pomoc na psychiatra Jamese A. Brussela.34 

Dr. Brussel byl zastáncem diagnostického přístupu k profilování. Z prohlídky místa 

činu se snažil diagnostikovat duševní poruchu neznámého pachatele a prosazoval také 

 
32 DYSON, Stephen Benedict. Origins of the Psychological Profiling of Political Leaders: The US Office 
of Strategic Services and Adolf Hitler. Intelligence and National Security [online]. 2014, 
11.12.2013, 29(5), 654-674 [cit. 2022-04-01]. ISSN 1743-9019. Dostupné z: 
doi:10.1080/02684527.2013.834217     
33 LANGER, Walter C. The mind of Adolf Hitler: the secret wartime report. New York: Signet, 1973. 
ISBN 0451055233. s. 32  (překlad vlastní) 
34 BONN, Scott A. Is Criminal Profiling a Science, Art or Magic?: Profiling is a cross between policing 
and psychology. Psychology Today [online]. 4.5.2015 [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: 
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/wicked-deeds/201505/is-criminal-profiling-science-art-or-
magic  
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názor, že konkrétní duševní poruchy se pojí s určitou tělesnou konstrukcí člověka, čímž 

navazoval na teorii Ernsta Kretschmera. Své poznatky získával ze své praxe klinického 

psychiatra, kde si všímal chování svých pacientů, a utvořil si tak určité představy, které 

pak aplikoval při zpracovávání psychologických profilů.35 

Brussel důkladně prostudoval místa, kde došlo k výbuchům, i korespondenci 

útočníka s policií a předložil vyšetřovatelům podrobný profil pravděpodobného 

pachatele.  Jde  o  muže  středního  věku  a  atletické  postavy.  Žije  v Connecticutu,  avšak 

původem je nejspíše Slovan, římskokatolického vyznání. Není ženatý a žije v domácnosti 

s příbuznou ženského pohlaví, nejspíše sestrou či tetou. Trpí paranoiou 

a nespecifikovanou chronickou nemocí. Předložil i domněnku, že hledaná osoba trpí záští 

vůči elektrárenské firmě Con Edison, do které byla adresována první bomba a o které se 

negativně zmiňovala v dopisech zanechaných na místech výbuchů. Největší pozornosti 

se však dodnes dostává Brusselově predikci, že pachatel na sobě bude mít v době zadržení 

dvouřadé sako.36  

Brusselův profil nakonec dopomohl k dopadení pachatele útoků. Pracovnice 

personálního oddělení firmy Con Edison si při hledání v kartotéce všimla nápadné shody 

jednoho bývalého zaměstnance s psychologickým profilem vytvořeným Jamesem 

Brusselem.37  Oním  zaměstnancem  byl  George  Metesky.  Ukázalo  se,  že  profil  byl 

obdivuhodně  přesný.  Metesky,  polský  imigrant  žijící  se  svými  dvěma  sestrami,  byl 

bývalý zaměstnanec firmy Con Edison. Tam došlo k jeho pracovnímu úrazu s trvalými 

následky a následnému propuštění z práce, což nesl velmi těžce, a vůči firmě cítil zášť. 

Policie přišla Meteskyho zatknout v noci, otevřel jí tedy přirozeně v pyžamu. Poprosil 

o možnost převléct se a vrátil se k překvapení policie v obleku s dvouřadým sakem, jak 

předpovídal Brussel.38  

Za Brusselovým profilem nebyly žádné senzibilní schopnosti či nepodložené 

odhady,  nýbrž  logické  odůvodnění  a  statistika.  Statisticky  jsou  bombovými  útočníky 

většinou muži. Ze studia dopisů bylo vidět, že pachatel používá výrazy a slovní spojení, 

které  nepoužívá  rodilý  mluvčí,  nejspíš  je  tedy  imigrant  z Evropy.  Konkrétně  Slovan, 

jelikož  útoky  pomocí  bomb  jsou  nejvíce  rozšířené  ve  střední  Evropě.  Z toho  plyne 

i poznatek ohledně víry, neboť Středoevropané jsou ponejvíce římskokatolického 

 
35 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 32  
36 Tamtéž, s. 32-33 
37 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 398 
38 BRUSSEL, James A. Casebook of a Crime Psychiatrist. New York: Bernard Geis Associates, 1968. 
ISBN 1135812705. s. 63-69 
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vyznání. Jako místo bydliště Connecticut označil Brussel nejen kvůli početné komunitě 

slovanských  přistěhovalců,  ale  i  pomocí  místa  odeslání  dopisů  na  půli  cesty  mezi 

Connecticutem a New Yorkem.39 Pokud jde o detail s dvouřadým oblekem, zde to byl od 

Brussela opravdu jen prostý tip, neboť v té době byl tento druh obleků oblíbený. Jak sám 

později přiznal, nemělo smysl dělat nejasné závěry.40  

Brussel byl policií požádán o pomoc i v dalším známém kriminálním případu tzv. 

bostonského škrtiče. V letech 1962-1964 bylo v Bostonu spácháno 13 sexuálně 

motivovaných vražd uškrcením. Protože všechny běžné vyšetřovací postupy selhaly, byla 

sestavena profilovací komise, která měla za úkol sestavit psychologický profil člověka, 

který  je  zodpovědný  za  tyto  vraždy.  Komise  se  skládala  mimo  jiné  z psychologa, 

gynekologa, antropologa a dalších odborníků. Když komise ve svých zjištěních 

stagnovala, byl po nějaké době přizván Brussel, jehož pomoc s dopadením bombového 

útočníka  stále  rezonovala  odbornou  společností,  aby  týmu  pomohl.  Obětmi  byly  jak 

mladé  ženy,  tak  ženy  staršího  věku,  komise  proto  byla  přesvědčena,  že  existují  dva 

rozdílní  pachatelé.  Starší  ženy zavraždil  muž  s dominantní  matkou, který  vůči  ní 

nedokázal projevit svůj hněv a kompenzoval si to agresí na těchto ženách. Mladší ženy 

měl podle profilující komise zavraždit muž homosexuální orientace. Dr. Brussel 

s názorem komise nesouhlasil a tvrdil, že všech 13 vražd spáchala jediná osoba.41 

 Vražedné útoky na začátku roku 1964 ustaly a komise byla po čase rozpuštěna, aniž 

by byl pachatel dopaden. Na konci roku 1964 byl za jinou trestnou činnost zatčen Albert 

DeSalvo. Během odpykávání si doživotního trestu za znásilnění se svěřil psychiatrovi, že 

on  je  oním  bostonským  škrtičem  zodpovědným  za  vraždy  žen.  Než  však  mohlo  být 

podezření prošetřeno, byl DeSalvo v cele ubodán spoluvězněm. Při pozdějším forenzním 

zkoumáním ostatků obětí bostonského škrtiče nebyly zjištěny jakékoliv důkazy, které by 

svědčily  pro  jeho  vinu.  Odborná  veřejnost  se  dnes  přiklání  ponejvíce  k variantě,  že 

DeSalvo nebyl bostonským škrtičem, a ten tak zůstal neodhalen.42  

K  rozšíření  psychologického  profilování  z okrajové  disciplíny,  která  je využívána 

v případech, kdy běžné vyšetřovací postupy selžou a jíž se zabývají jednotky odborníků, 

na  uznávanou  kriminalistickou  metodu  dochází  během  70.  let  20.st.  v područí  FBI. 

Za touto změnou stojí mimo jiné stoupající počet neobjasněných vražd v USA v těchto 

 
39 Tamtéž, s. 41-44  
40 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 398 
41 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 33-34 
42 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 34 
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letech.  Jde  především  o  vraždy  tzv.  nevztahové,  kdy  pachatel  je  pro  oběť  neznámý 

člověk.43 Od konce 60. let bylo dle statistiky více než 30 % vražd spácháno pachateli, 

kteří si své oběti vybrali náhodně. V předchozích letech přitom tvořily až 90% vztahové 

delikty, spáchané osobami z řad příbuzných či známých oběti. 44 Bylo tak nutné u těchto 

obtížněji  objasnitelných  deliktů  upravit  vyšetřovací  strategii,  a  tak  došlo  k vzestupu 

psychologického profilování. Pro použití této metody se nejvíce hodí právě nevztahové 

delikty, sériové a sexuálně motivované vraždy. 

Za  otce  moderního  psychologického  profilování  jsou  považováni  Howard  Teten 

a Patrick Mullany. Teten se o možnosti profilování začal zajímat již jako policista, ještě 

než se v roce 1962 stal členem FBI. Během studia kriminologie na univerzitě v Berkeley 

byli jeho mentory světoví odborníci, jako například kriminalista Dr. Paul Kirk, soudní 

lékař  Dr.  Breyfocal  či  Dr.  Douglas  Kelly,  psychiatr  známý  svojí  pracovní  účastí  na 

norimberských válečných procesech. Teten dokonce vyhledal Jamese Brussela, 

proslaveného  sestavením  výše  zmíněného  profilu  pumového  atentátníka,  se  kterým 

diskutoval konkrétní případy a sbíral od něj cenné informace.45  

V roce 1970 začal Teten, již jako speciální agent FBI, vyučovat kurzy aplikované 

kriminologie  se  zaměřením  na  profilování.  Kurzy  měly  veliký  úspěch  a  Teten  si 

zanedlouho přizval ke spolupráci dalšího agenta FBI, Patricka Mullanyho. Jak řekl Teten: 

„Příchod Patricka byl opravdu přínosný, protože on byl plně kvalifikovaný psycholog, 

zatímco  já  byl  kriminalista.“46  Jejich  výuka  tzv.  abnormální  psychologie  se  skládala 

z důkladného  rozboru  konkrétního  činu,  přičemž  Mullany  se  zaměřil  na  abnormální 

chování pachatele a Teten poté dokládal, jak takové chování rozpoznat z analýzy místa 

činu.  Jimi  vytvořené  metody  založené  na  technice  profilování  byly  v praxi  využívány 

nejprve v případech zadržování rukojmí. Sám Patrick Mullany takto v 70.letch několikrát 

úspěšně  vyjednal  propuštění  rukojmí.  Jelikož  se  tato  technika  osvědčila,  brzy  byla 

začleněna do výuky všech vyjednavačů ve službách FBI.47 

K významnému  přelomu  však  došlo  v roce  1972,  kdy  byla  agentem  FBI  Jackem 

Kirschem založena v rámci FBI Jednotka behaviorálních věd (Behavioral science unit – 

BSU).  Do této jednotky přizval mimo jiné právě Howarda Tetena a Patricka Mullanyho. 

 
43 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 390 
44 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 49 
45 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 35 
46 Serial Killers: Part 2: The Birth of Behavioral Analysis in the FBI. FBI [online]. 23.10.2013 [cit. 2022-
04-01]. Dostupné z: https://www.fbi.gov/news/stories/serial-killers-part-2-the-birth-of-behavioral-
analysis-in-the-fbi  
47 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 35 
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Kirsch jim nechal potřebný prostor a volnost pro jejich bádání a zdokonalování metody 

profilování, se kterou byli čím dál více úspěšní a pomocí které vyřešili několik 

kriminálních případů. Zvěsti o úspěšnosti jejich aktivity se brzy rozšířily i mimo jednotku 

a BSU byla brzy zavalena žádostmi o sestavení profilů z policejních oddělení po celém 

státě.48   

V začátcích BSU se Teten a Mullany spoléhali především na své zkušenosti získané 

vyšetřováním  závažných  trestných  činů  a  také  na  výslechy  odsouzených  pachatelů 

sexuálně motivovaných vražd. Z těchto poznatků se pak snažili sestavit charakteristiku 

pachatelů vražd a sexuálních trestných činů a vytvořit klasifikační systém různých typů 

zločinů  s důrazem  na  chování  pachatele.  Písemně  byla  tato  klasifikace  vydána  v roce 

1992 jako Manuál klasifikace zločinů (Crime Classification Manual). Zločiny v Manuálu 

jsou rozřazeny dle prvotního úmyslu pachatele, dělí se tak na: zločiny spáchané z trestní 

podnikavosti,  z osobních  důvodů,  ze  skupinových  důvodů  a  zločiny se sexuálním 

úmyslem. Manuál je zaměřen především na trestné činy vraždy, sexuální útoky 

a žhářství.49 Cílem manuálu je podle samotných autorů především standardizace 

terminologie, usnadnění komunikace mezi orgány činnými v trestním řízení, vzdělání jak 

odborné, tak laické veřejnosti, a především sestavení ucelené databáze pro účely 

vyšetřování trestných činů. Ve výčtu osob a profesí, pro které je příručka určena, jsou 

zmíněni například i sociální pracovníci, kteří mají šanci u mladistvých rozpoznat rané 

znaky násilného chování a pokusit se je odklonit od možné kriminální budoucnosti.50  

V  polovině  70.  let  se  ke  skupině  postupně  přidali  agenti  Ressler,  Douglas,  Ault 

a Hazelwood, dnes význačná jména světové kriminalistiky. Zájem o profilování nadále 

rostl a Teten viděl jako nutnost rozšířit jejich interní databázi informací o kriminálním 

chování.  Byli  to  právě  agenti  Douglas  a  Ressler,  kteří  se  tohoto  úkolu  ujali  a  začali 

objíždět  věznice  po  celých  Spojených  státech  za  účelem  uskutečnění  rozhovorů  se 

sériovými vrahy, sexuálními násilníky a atentátníky. Celkem vyzpovídali 36 vězňů, ke 

každému  sepsali  dokument  o  rozsahu  57  stran.  Otázky  se  týkaly  především  jejich 

motivace, plánování trestného činu a jejich chování po spáchání trestného činu. 

V odpovědích se snažili nalézt podobnosti a rozdíly mezi chováním pachatelů různých 

typů kriminálních činů. Jako nejvíce vhodné pro zkoumání se ukázaly sériové sexuální 

 
48 Tamtéž, s. 35 
49 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 49-50 
50 DOUGLAS, John E., Ann W. BURGESS, Allen G. BURGESS a Robert K. RESSLER. Crime 
classification manual: A Standard System for Investigating and Classifying Violent Crime . 3. Hoboken, 
New Jersey: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-30505-8. s. Preface viii 
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útoky, které obvykle poskytly mnoho důkazů z místa činu. Ve spolupráci s Ann Burgess, 

která se jako výzkumná pracovnice zabývala léčbou traumat u obětí znásilnění, vydali 

publikaci Sexuální vraždy: Vzorce a motivy, ve které popsali charakteristiky pachatelů 

sexuálních vražd. Právě Ann Burgess se autorsky podílela i na výše zmíněné publikaci 

Manuál klasifikace zločinů. Jako zajímavost uvádím, že agenti Douglas a Ressler jsou 

dodnes významnými popularizátory profilování, o této metodě sepsali několik populárně-

naučných knih a konzultovali i slavnou novelu Mlčení jehňátek. Douglas byl dokonce 

předobrazem jedné z postav knižního, později i filmového zpracování.51 

Další kapitola se začala psát v roce 1985, kdy bylo při Jednotce behaviorální vědy 

FBI  založeno  Národní  centrum  pro  analýzu  trestných  činů  (National  Center  for  the 

Analysis of Violent Crime: NCAVC), kde zaměstnanci uplatňovali behaviorální přístup 

ke  zkoumání  trestné  činnosti.  Ve  stejném  roce  bylo  také  rozhodnuto  o  vytvoření 

unikátního počítačového programu VICAP (Violent Criminal Apprehension Program), 

jehož úkolem je pomoc při vyhledávání pachatelů násilné trestné činnosti. Tento program 

shromažďuje  informace  o  objasněných  i  neobjasněných  násilných  trestných  činech, 

pohřešovaných  osobách  a  obětech  trestných  činů,  které  se  nepodařilo  identifikovat. 

Zaměřen je především na takové případy trestné činnosti, které postrádají zřejmý motiv, 

s motivem  sexuálním,  nebo  spáchané  sériově.  Základem  pro  tento  systém  byly  právě 

výpovědi vězňů, které shromáždili Douglas a Ressler. Cílem této databáze případů z celé 

USA  je  možnost  propojit  -  podle  podobných  vzorců  chování  pachatele  -  zdánlivě 

nesouvisející  případy,  a  tudíž  i  zvýšení  šancí  na  dopadení  pachatele,  který  například 

záměrně  mění  místa  svých  útoků.  Systém  má  ze  své  podstaty  největší  úspěšnost 

u sériových trestných činů. Často dojde k objasnění zločinů, které se staly před několika 

desítkami let.52 

V současnosti je NCAV součástí Sekce investigativní operativní podpory 

(Investigative  Operations  Support  Section:  IOSS).  Samotná  NCAVC  se  skládá  ze 

4 jednotek,  tří  jednotek  behaviorální  analýzy  a  jednotky  programu  VICAP.  Jednotka 

behaviorální analýzy 1 (BAU-1) řeší terorismus, žhářství, pumové útoky, ale 

i vyhodnocováním hrozeb či kybernetické násilí. Jednotka behaviorální analýzy 2 (BSU-

 
51 HICKS, Scotia J. a Bruce D. SALES. Criminal profiling: Developing an Effective Science and 
Practice [online]. Washington: American Psychological Association, 2006 [cit. 2022-04-02]. ISBN 1-
59147-392-6. s. 10-12 Dostupné z: https://doi.org/10.1037/11428-000   
52 HILTS, Mark A. a Mollie HALPERN. Inside the FBI: Behavioral Analysts. FBI [online]. 2.5.2011 [cit. 
2022-04-05]. Dostupné z: https://www.fbi.gov/audio-repository/news-podcasts-inside-bau-
profilers.mp3/view  
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2)  se  zabývá  nejzávažnějšími  trestnými  činy,  jejichž  cílem  jsou  dospělé  osoby.  Jde 

zejména o sériové a masové vraždy, únosy, sexuální útoky a další. Jednotka behaviorální 

analýzy 3 je zaměřena na násilí páchané na dětech. Poslední sekcí NCAVC je jednotka 

VICAP, o které se podrobněji rozepisuji výše. 53 Cílem všech těchto složek je především 

podpora při vyšetřování. Často se tak děje ve formě on-line konzultace, vyšetřovatelé ale 

mají možnost se dostavit i přímo do NCAVC v Quanticu a případ prokonzultovat osobně 

s odborníky  z jednotek  BAU.  Ti  jim  mohou  být  nápomocni  celou  řadou  podpůrných 

vyšetřovacích úkonů. Mimo vytvoření psychologického profilu pachatele a analýzy místa 

činu jde například o plánování strategie výslechů, pomoc při obžalobě, možné propojení 

s jinými kriminálními případy a jiné. NCAVC se  ale také i nadále zabývá výzkumem 

mnoha  oblastí  násilné  trestné  činnosti  a  nezanedbatelná  je  i  její  edukativní  činnost, 

zejména pořádání výcvikových kurzů.54  

Přestože za kolébku moderního psychologického profilování jsou právem 

považovány USA, tato metoda se zejména v 2. polovině 20.století rozvíjela i v jiných 

státech světa, mj. v Kanadě, Velké Británii, Nizozemí a Německu.55  

Ve Velké Británii se  profilování pojí především se jménem Davida Cantera, 

profesora aplikované psychologie na univerzitě v Liverpoolu. Ten položil základy 

psychologického přístupu, který pojmenoval termínem investigativní psychologie. 

Cantera  v roce  1985,  to  byl  ještě  profesorem  psychologie  v Surrey,  kontaktovali  dva 

detektivové z Nového Scotland Yardu s nabídkou na spolupráci na případu tzv. 

železničního násilníka. David Canter sestavil profil neznámého pachatele, který 

dopomohl k dopadení Johna Duffyho. Šlo o úplně první použití této metody na území 

Velké  Británie.  Dle  profilu  žil  pachatel  v komplikovaném  manželství,  byl  sběratelem 

pornografie a zajímal se o bojová umění. Tyto informace se nakonec ukázaly jako přesné, 

avšak pro vyšetřování byla klíčová úvaha o jeho bydlišti. Na základě lokace útoků v okolí 

železničních  kolejí  a  nádraží,  dokázal  Canter  poměrně  přesně  určit  místo  pachatelova 

pobytu. O této metodě se hovoří jako o tzv. geografickém profilování a dále se o něm 

rozepisuji  v dalších  kapitolách.  Canter  vytvářel  profil  s důrazem  na  ověřitelná  fakta 

a snažil  se  co  nejvíce  vyhnout  pouhým  domněnkám.  Pomocí  počítačové  technologie 

porovnával množství typově podobných kriminálních případů s cílem objevit podobné 

vzorce  chování.  Zjistil  například,  že  sériový  pachatel  znásilnění  se  s přibývajícími 

 
53 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 52-53 
54 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 36 
55 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 53-57 
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napadeními učí ze svých chyb, a stává se tak více nebezpečným. Canter vysvětluje, že 

pachatel mimo svoji kriminální činnost žije i běžný život, ve kterém se projevuje. Na této 

premise stojí Canterova teorie tzv. kriminálního stínu, tj. zrcadlení pachatelova 

kriminálního chování v chování nekriminálním.56  

Psychologické profilování má ve Velké Británii ovšem i institucionální zakotvení. 

Ministerstvo  vnitra  za  tímto  účelem  založilo  v roce  1995  Národní  kriminální  fakultu 

(National Crime faculty: NCF), jejíž zaměstnanci spolupracují s policií při vyšetřování 

závažných forem trestné činnosti a vedou databáze jako je například systém ViCLAS 

(Violent  Crime  Linkage  Analysis  Sytem),  kanadská  obdoba  sytému  VICAP.  Tento 

systém založený na počítačovém porovnávání shodných znaků trestných činů převzalo 

mnoho dalších evropských států. Velká Británie má k dispozici mimo systému ViCLAS 

i systém HOLMES, využívaný především při vyšetřování sériových násilných trestných 

činů.57 

V zemích východní Evropy se psychologické profilování vyvíjelo pomaleji a užívalo 

se ve výjimečných, složitých případech. Jedním z takových je případ Poláka Zdislawa 

Marchwického, známého také pod přízviskem Slezský vampýr. Ten v oblasti polského 

Slezska zavraždil v období mezi lety 1964 až 1970 čtrnáct žen a o několik dalších vražd 

se pokusil. K jeho dopadení velkou měrou dopomohla kriminalistická expertiza 

zpracovaná význačnými polskými znalci v oboru kriminalistiky a kriminologie. Ti se při 

sestavování expertizy inspirovali mimo jiné vyšetřováním případu bostonského škrtiče 

v USA, jelikož v té době bylo profilování v Polsku téměř neznámý pojem. Jejich cílem, 

po  podrobném  prostudování  všech  materiálů  k případu,  bylo  určit  pravděpodobnou 

charakteristiku  pachatele  na  základě  modu  operandi.  Všechny  vraždy  byly  spáchány 

kovovou  tyčí,  na  odlehlém  místě  a  po  setmění.  Oběťmi  těchto  vražd  se  sexuálním 

motivem byly ženy mezi 16 až 55 lety, pachatel je navíc téměř vždy okradl.58  

Znalci v posudku popsali téměř 500 znaků, které by dle jejich šetření měl neznámý 

pachatel  pravděpodobně  vykazovat.  Jednalo  se  jak  o  znaky  fyzické, tak  o  znaky 

psychologické a sociální povahy. Policie následně porovnávala charakteristiky více než 

23  tisíc  mužů,  kteří  měli  spojitost  s lokalitou  vražd  s pravděpodobnostními  znaky 

pachatele, tedy jakýmsi jeho profilem. To pomohlo policii zúžit okruh podezřelých na 

 
56 NORRIS, Gareth. In: PETHERIC, Wayne, cit. dílo, s. 9-10 
57 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 55-56 
58 Tamtéž, s. 43-44 
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180 mužů, mezi kterými byl právě i Zdislaw Marchwicki, později usvědčený pachatel. 

Na tomto případu je vidět, jak profilování v reálu funguje. Zřídkakdy ukáže na konkrétní 

osobu, ale v určitých případech je dobrým instrumentem k redukci podezřelých a vedení 

vyšetřování správným směrem.59  

1.2.2 Psychologické profilování v ČR 

První  zmínky  o  psychologickém  profilování  na  území  České  republiky  lze  nalézt 

v knize Kriminální psychologie z roku 1930. Její autor Josef Šejnoha v ní předkládá tezi, 

že vyšetřovatel by měl mít důkladně zmapovanou nejen materiální stránku trestného činu 

(místo, čas, fyzické důkazy), ale měl by být schopen porozumět i psychice pachatele, 

především jeho motivaci ke spáchání trestného činu. Na Šejnohu poté dlouhá léta nikdo 

nenavázal. Až na drobné výjimky (jako je například zmínka v publikaci Základy soudní 

psychologie  z roku  1964)  se  totiž  psychologické  profilování  v Československu  až  do 

začátku 80. let nerozvíjelo.60  

 V 80. letech zaznamenalo psychologické profilování v Československu rozmach 

jak po teoretické, tak po praktické stránce. Jako první definoval profilování Ján Pješčak 

a kol. v roce 1981, další autoři se zaměřili především na budování teoretického základu 

profilování.  Musil  například  přispěl  myšlenkou,  že  způsob  páchání  trestné  činnosti 

mohou ovlivnit i osobnostní znaky pachatele, jako intelekt či temperament. Osobností 

pachatele se zabýval i Suchý a kolektiv.61  

 K jednomu z prvních zaznamenaných pokusů o sestavení psychologického profilu 

pachatele  na  území  Československa  došlo  v roce  1978  při  vyšetřování  vraždy  18leté 

stopařky na Plzeňsku. Vyšetřovatel tehdy požádal znalce o pomoc při vytvoření 

psychologického  „portrétu“  neznámého  pachatele.  Na  sestavení  profilu  spolupracoval 

tým sestavený z psychologů, psychiatrů a dalších odborníků z různých profesí. Zdrojem 

jim byl spisový materiál k případu, osobní korespondence oběti i výslech jejích rodičů 

a přátel. Výsledný psychologický profil údajně opravdu přispěl k dopadení pachatele.62  

 V roce 1980 ostravští kriminalisté navázali dlouhodobou spolupráci s opavskými 

psychiatry  za  účelem  využití  metody  psychologického  profilování  při  vyšetřování. 

Zpočátku  nebyly  psychologické  profily  formálně  zaznamenávány,  vypracovávaly  se 

formou volné diskuse vyšetřovatelů a psychiatrů. Od roku 1987 se již případy 

 
59 Tamtéž, s. 43-44 
60 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna, cit. dílo, s. 288 
61 Tamtéž, s. 288 
62 NETÍK, Karel a Jan NEUMANN, cit. dílo, s. 73-74 



21 
 

vypracovávaly  písemně,  formou  znalecké  expertizy.  Tato  skupina  sestavila  množství 

profilů různých typů, které lze rozřadit do šesti hlavních podskupin: 

• Osobnost neznámého pachatele vraždy 

• Osobnost již známého pachatele odhalené a vyšetřené vraždy při 

podezření ze spáchání další vraždy 

• Osobnost sebevraha v rozšířené sebevraždě 

• Osobnost pachatele vraždy, který spáchal při dopadení sebevraždu 

• Osobnost  oběti  vraždy  se  zaměřením  na  okolnosti  vraždy  k porovnání 

s verzí obviněného  

• Osobnost sebevraha v případu abnormálně vyhlížející sebevraždy63  

V České republice je mezi veřejností poměrně dobře znám případ sériového vraha 

Ladislava  Hojera,  nejspíš  už  méně  lidí  je  obeznámeno  s faktem,  že  v tomto  případě 

dopomohlo k jeho odhalení psychologické profilování. Ladislav Hojer mezi lety 1978 až 

1981 zavraždil celkem pět žen. V roce 1981 byla v Brně zardoušena mladá žena, byly ji 

odřezány prsy a vyříznut genitál. Jelikož šlo o mimořádně neobvyklý a sadistický čin, 

který  ukazoval  na  deviantní  jednání  pachatele,  přizvali  vyšetřovatelé  ke  spolupráci 

odborníky z řad psychiatrů a sexuologů. Ti vypracovali pravděpodobnou charakteristiku 

pachatele, kterého ohodnotili jako mimořádně nebezpečného sexuálního devianta 

a nekrofilně orientovaného sadistu, který vraždou dosahuje sexuálního uspokojení. 

Pachatel bude psychopat, který se svým chováním bude značně odlišovat od průměru.  

Jako možné projevy pachatelova chování uvedli odborníci například agresivitu, nestálost 

v pracovních vztazích, nápadnou uzavřenost a podivínskost či špatnou schopnost 

navazovat vztahy, obzvláště se ženami, což se může projevovat jak plachostí, tak naopak 

hrubostí směrem k ženám. Pro pátrání byly významné především informace predikující, 

že pachatel je muž mezi 18-35 lety, svoji oběť zřejmě neznal a lze předpokládat, že má 

již dřívější zkušenosti s trestnou činností, mohl by se také léčit u psychiatra. Znalci navíc 

vyšetřovatelům  doporučili,  v jakém  pořadí  mají  prověřovat  vytipované  osoby.  I  díky 

pomoci znalců a jejich profilu pachatele byl Ladislav Hojer dopaden.64  

S příchodem 90. let se v oblasti forenzní psychologie začínají objevovat nová témata 

a  rozvíjet  nové  směry.  Jedním  z nich  je  právě  i  psychologické  profilování,  o kterém 

 
63 GRUMLÍK, René. Poznámky k psychologicko-psychiatrickému profilování. Kriminalistický sborník. 
Praha: Kriminalistický ústav, 1994, 38(8), 351-354. 
64 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 44-46 
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začíná  pojednávat  odborná  literatura,  zejména  ve  spojení  s přístupem  FBI  a  jejím 

rozdělení pachatelů na organizované a neorganizované.65 Zájem o psychologické 

profilování  se  na  počátku  90.let  zvyšuje  i  kvůli  nárůstu  kriminality,  která  zahrnuje 

závažné trestné činy, a je na ni třeba reagovat právě i novými metodami boje s trestnou 

činností.66   

Psychologické profilování je v České republice stále spíše výjimečnou záležitostí, 

zvláště  v porovnání  s anglofonními  zeměmi,  kde  má  metoda  profilování  delší  historii 

a lepší  zázemí.  Stále  má  však  tato  vyšetřovací  metoda  svoje  využití,  na  řadu  přichází 

především ve složitějších případech.  Mezi lety 2004-2007 byli psychologové z katedry 

společenských  věd  Policejní  akademie  ČR  v rámci  poskytované  konzultační  činnosti 

podle § 105 t. ř.  požádání o celkem 13 forenzně psychologických konzultací, z nichž 8 se 

týkalo  psychologického  profilování  v jeho  širším  smyslu.  Jedna  konzultace  spočívala 

v sestavení psychologického profilu neznámého pachatele trestného činu vraždy, 

v dalších případech šlo například o využití metody tzv. forenzní lingvistiky, 

prognózování  nebezpečnosti  pachatele  či  o  psychologické  posouzení  motivace  osoby, 

která spáchala sebevraždu. Je tedy zřejmé, že psychologické profilování má 

v indikovaných případech stále svoje opodstatnění.67  

1.3 Indikace k profilování 

Jak jsem již zmínila v úvodu, psychologické profilování není univerzální vyšetřovací 

metodou,  vhodnou  pro  všechny  trestné  činy.  Jedná  se  spíše  o  výjimečný  institut, 

především v případech, kdy ostatní vyšetřovací metody selhávají.  

Moderní  psychologické  profilování  bylo  původně  vyvinuto  FBI  především  pro 

případy násilných trestných činů sexuální povahy a vražd. Postupným vývojem 

společnosti i vědy se profilování začalo využívat i u dalších trestných činů. Dnes se tak 

můžeme setkat s profily pachatelů únosů, žhářství, vydírání, bombových atentátů 

a dalších.68  

 
65 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna, cit. dílo, s. 288 
66 VALENTA, Zbyněk. Psychologické profilování u nás – ano či ne?. Československá kriminalistika – 
časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Naše vojsko, 1992, 25(3), 262-265. ISSN 0862-1969. 
s. 262 
67 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Současné trendy v kriminalistické psychologii. Kriminalistika. Praha: MV ČR, 
2007, 40(1), 27-32. ISSN 1210-9150. s. 28-29 
68 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 391 
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Indikátorem vhodnosti trestného činu k profilování není ani tak jeho druh či 

závažnost,  ale  především  způsob  jeho  provedení.  Mimořádnou  roli hraje  dostatek 

zanechaných  stop,  ze  kterých  se  dají  zjistit  informace  o  charakteru  pachatele  a  jeho 

motivaci.  Ideálními  pro  použití  této  metody  jsou  proto  případy,  které  jsou  něčím 

neobvyklé, ať už způsobem spáchání, motivem či výběrem oběti, a ve kterých pachatel 

zanechal otisk své osobnosti. U pachatelů těchto vymykajících se trestných činů bývá 

často přítomna osobnostní psychopatologie, která je odlišuje od většiny a je vodítkem 

k sestavení a úspěšnému použití profilu.69 Musil a kol. dodává, že předpokladem k použití 

této  vyšetřovací  metody  je  i  dostatek  analogických  případů,  které  byly  v minulosti 

objasněny a ze kterých můžou vyšetřovatelé čerpat zobecněné informace. 70 

Dalším atributem vhodnosti trestného činu k profilování je jeho sériovost. Sériově 

páchané  trestné  činy  poskytují  více  informací  o  pachatelově  osobnosti  a  lze  z  nich 

snadněji  vyčíst  pachatelův  rukopis.71  Pachatelé  sériových  trestných  činů  se  málokdy 

výrazně odkloní od vzorců svého chování při páchání trestné činnosti, a přestože mezi 

jednotlivými  útoky  mohou  být  dílčí  odlišnosti,  rukopis  zůstává  ve  většině  případů 

stejný.72 

Přestože se vždy musí rozhodovat podle okolností daného případu, jsou trestné činy, 

které jsou ze své podstaty pro profilování vhodnější než jiné. Všeobecně jsou za takové 

vhodné činy považovány zejména: 

• vražda 

• znásilnění  

• pohlavní zneužívání 

• žhářství 

• únosy a vydírání 

• vyhrožování 

• bombové útoky 

 
69 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 46 
70 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 63 
71 NETÍK, Karel a Ilona GILLERNOVÁ. In: BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ, cit. dílo, 
s. 226 
72 HOLMES, Ronald M. a Stephen T. HOLMES. Profiling violent crimes: An investigative tool. 4. 
Thousand Oaks: Sage, 2009. ISBN 978-1-4129-5997-1. s. 19, s. 44 
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 Trestný čin vraždy je široký pojem a v rovině vhodnosti k profilování jsou mezi 

vraždami  velké  rozdíly.  Pro  profilování  jsou  vhodné  především  vraždy  sadistické,  se 

sexuálním motivem či rituální. Ve většině případů se jedná o tzv. nevztahové vraždy, kdy 

pachatele  a  oběť  předem  nepojil  žádný  osobní  vztah.    Nevhodné  jsou  naopak  vraždy 

vyplývající  z mezilidských  konfliktů,  vraždy  s jasným  motivem  a  také  tzv.  zakrývací 

vraždy,  kdy  se  pachatel  vraždou  snaží  zakrýt  spáchání  jiného  trestného  činu,  typicky 

vražda nepohodlného svědka trestného činu.73 

 Zvláštní kategorií jsou sériově páchané vraždy. Ty jsou ideálním typem trestného 

činu  vhodného  pro  profilování  jednak  právě  kvůli  sériovosti  útoků  (a  tím  snazšímu 

rozpoznání rukopisu pachatele), ale i kvůli povaze pachatelů těchto typů deliktů. Sériové 

vrahy můžeme rozdělit do několika rozličných skupin podle motivace k činu, je mezi nimi 

však velké množství pachatelů, kteří vraždí čistě z psychických pohnutek a pro potěšení. 

U  takových  osob  pak  bývá  často  přítomna  výrazná  psychopatologie.  Dle  Holmese 

a Holmese by bylo chybou považovat myšlení všech sériových vrahů za totožné, zároveň 

by  však  bylo  mylné  předpokládat,  že  v uvažování  těchto  osob  nejsou  žádné  společné 

znaky. Holmes a Holmes vidí tuto spojitost v počáteční  fázi násilného  chování těchto 

pachatelů, které je iniciováno určitými vnějšími stimuly. Ty mohou být jak reálné, tak 

existující  pouze  v mysli  těchto  osob.  Od  tohoto  počátečního  hybatele  se  pak  odvíjí 

koloběh pěti fází psychologického vývoje sériového vraha. V první fázi tzv. zkresleného 

myšlení se osoba nachází v pozitivním psychickém stavu, neuvědomuje si důsledky svého 

deviantního chování a myšlení. Po čase však nastane tzv. pád. Ten je zapříčiněn jednou, 

nebo více událostmi, reálnými či imaginárními. Událost může mít pro násilníka osobní 

charakter, ale také s jeho osobou nemusí vůbec souviset, jeho zkreslené myšlení ji však 

bere  jako  osobní.  Následují  fáze  vnitřní  a  vnější  negativní  odezvy,  kdy  se  útočník 

přesvědčuje  o  své  pravdě  a nadřazenosti.  Ve  fázi  negativní  vnější  odezvy  dochází  ke 

spáchání  násilného  činu,  pachatel  však  zatím  nepřemýšlí  nad  následky  svého  činu. 

K tomu dochází až v poslední fázi, fázi obnovy. Pachatel se poté snaží zahladit po sobě 

stopy a minimalizovat riziko odhalení. Jakmile to udělá, vrátí se zpět do stádia 

zkresleného myšlení a cyklus se opakuje. Je velmi nepravděpodobné, že pachatel bude 

vraždit ve stadiu zkresleného myšlení. Pokud se vražedná série na delší dobu přeruší, je 

nasnadě, že u dotyčného došlo k nějakému pozitivnímu zlomu v životě, příkladem může 

 
73 KAPLAN, Miloslav, cit. dílo,  s. 183-190. 
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být například svatba. Vyšetřování může v těchto případech pomoci i kontrola databází 

nově uzavřených manželství či jiných registrů, dle konkrétního příkladu.74  

 Dle  Netíka  a  Neumanna  by  mohlo  být  psychologické  profilování  využitelné 

i u případů  teroristických  útoků,  únosu  vzdušného  dopravního  prostředku  a  obecně 

u všech  trestných  činů  spojených  s braním  rukojmí  a  vynucováním  si  splnění  svých 

požadavků.75  Italský  odborník  na  kyberkriminalitu  Raoul  Chiesa  v knize  Profiling 

hackers rozvádí teorii možnosti aplikace metody profilování i na případy tzv. 

internetového  hackerství.  Jak  Chiesa  zmiňuje,  psychologické  profilování  se  nejčastěji 

využívá při vyšetřování násilných trestných činů, zejména těch sériových a se sexuálním 

podtextem.  Hackerství  se  tak  zdá  být  nevhodným  adeptem  pro  užití  tohoto  postupu. 

Přestože jde o nenásilný a nekontaktní trestný  čin, lze dle Chiesy využít u hackerství 

profilování, neboť jde ve velké míře právě o sériově páchanou trestnou činnost a díky 

tomuto aspektu je možné identifikovat opakující se vzorce chování pachatele.76  

 Dle  souhrnné  analýzy  426  odborných  textů  zabývajících  se  psychologickým 

profilováním  z let  1976  až  2016,  nejvíce  textů  (26  %)  bylo  zaměřeno  na  profilování 

trestného činu vraždy, následovaly sexuální napadení (13 %), dále byly články zaměřeny 

na podvody, terorismus, kyberkrimnalitu (vše 8 %). Pět procent textů bylo zaměřeno na 

profilování  loupeží  a  žhářství,  jednotky  publikací  měly  jako  hlavní  téma  profilování 

trestných  činů  krádeže  a  pedofilie.  Největší  skupinou  publikací  (42  %)  byly  obecné 

publikace o profilování nezaměřené na konkrétní trestný čin.77 

Jako trestné činy k profilování nevhodné jsou naopak považovány: 

• trestné činy spáchané pod vlivem drog 

• majetkové trestné činy 

• trestné činy spáchané na objednávku 

• organizovaný zločin 

• zakrývací trestné činy 

 
74 HOLMES, Ronald M. a Stephen T. HOLMES, cit. dílo, s. 91-92 
75 NETÍK, Karel a Jan NEUMANN, cit. dílo,  s. 76 
76 CHIESA, Raoul, Stefania DUCCI a Silvio CIAPPI. Profiling hackers: The Science of Criminal 
Profiling as Applied to the World of Hacking. 3. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2009. ISBN 978-
1-4200-8693-5. s. 9-10 
77 FOX, Bryanna a David P. FARRINGTON. What have we learned from offender profiling? A 
systematic review and meta-analysis of 40 years of research. Psychological Bulletin [online]. 
2018, 144(12), 1247–1274 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://doi.org/10.1037/bul0000170  
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 Jako vůbec nejméně vhodné se pro profilování ukazují trestné činy spáchané pod 

vlivem drog či jiných omamných látek. Tyto látky působí na pachatelovu psychiku, a ten 

se tak pod jejich vlivem chová odlišně, než ve stavu neovlivněném intoxikací. Je tedy 

téměř nemožné vytvořit relevantní úsudek o pachatelově osobnosti. Trestné činy 

spáchané  více  pachateli  naráží  na  většinovou  nemožnost  vyšetřovatelů  oddělit  znaky 

osobnosti  jednotlivých  spolupachatelů,  neboť  ve  spáchaném trestném  činu  se  odráží 

osobnost všech pachatelů dohromady.  U trestných činů spáchaných na  objednávku se 

z povahy  věci  zřídkakdy  v činu  projeví  výrazný  osobnostní  rys  pachatele,  jelikož  do 

trestného činu není osobně zainteresován a vykonává jím pouze smluvenou „práci“. 78 

 Čírtková zmiňuje nevhodnost pro profilování i u trestných činů spáchaných na 

vysoce viktimních obětech, například drogově závislých či osobách bez domova. 79 Dle 

Netíka  a  Gillnerové  je  obvykle  zbytečné  profilování  u  rodinného  násilí  a  u  dalších 

případů, kde je pachatel lehce identifikovatelný, a dále v důkazně chudých případech, kde 

chybí pro vytvoření profilu, byť i velmi obecného, podklady.80  

 Nevhodnost užití postupu psychologického profilování u výše popsaných 

trestných činů však není striktní, v konkrétních případech může být profilování 

nápomocné v podstatě u věch druhů trestných činů, vždy je třeba zvážit všechny okolnosti 

daného  případu.  Je  však  třeba  si  uvědomit,  že  psychologické  profilování  je  poměrně 

náročný vyšetřovací úkon a je zbytečné ho využívat na případy, které lze vyřešit běžnými 

vyšetřovacími postupy. 

 Profilování  neznámého  pachatele  trestného  činu  je  nejčastějším  užitím  metody 

psychologického  profilování,  existují  však  i  další,  více  specifické  situace,  ve  kterých 

může být vytvoření psychologického profilu určité osoby přínosem. Nový vhled může 

profilování vnést do staršího nevyřešeného případu, tzv. pomníčku. Vyšetřovatelé 

využívají  tento  postup  dále  například  k analýze  nebezpečnosti  pachatele,  nejčastěji 

v případech únosů, ale i při posuzování pravděpodobnosti, zda pachatel bude pokračovat 

v sériové  trestné  činnosti.  Podobně  může  psychologický  profil  pomoci  při  určování 

pravděpodobnosti,  s jakou  je  podezřelý  skutečným  pachatelem,  a  při  vyhodnocování 

reálnosti pachatelem vznesených výhrůžek.81  

 
78 PINIZZOTTO, Anthony J. Forensic Psychology: Criminal Personality Profiling. Journal of Police 
Science and Administration. 1984, 12(1), 32-40. 
79 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 391 
80NETÍK, Karel a Ilona GILLERNOVÁ. In: BOUKALOVÁ, Hedvika a Ilona GILLERNOVÁ, cit. dílo, 
s. 226 
81 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 393 
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 Odklonem od klasického modelu profilování neznámého pachatele jsou i případy 

neobvyklých  a  rozšířených  sebevražd.  Mimo  jiné  na  základě  psychologického  profilu 

zemřelého se vyšetřovatelé pokouší objasnit, zda šlo opravdu o sebevraždu, nebo je na 

místě uvažovat o násilném trestném činu. Jde o případy, kdy běžné vyšetřovací postupy 

nedokážou s jistotou potvrdit ani vyvrátit cizí zavinění, v případu je mnoho nejasností 

a psychologický  profil  by  tak  mohl  více  osvětlit  osobnost  zemřelého  a  jeho  motiv 

k sebevraždě. Dle Grumlíka a Vavříka, kteří jakožto psychiatr a psycholog v 80. letech 

vytvářeli psychologické profily pro účely vyšetřování mimo jiné právě nejasných případů 

sebevražd, šlo například o tyto případy: 

• Rozšířená sebevražda 

• Záhadná úmrtí – pády z oken nebo do vnitřních prostor domů, chyběly 

indicie cizího zavinění i motiv k sebevraždě 

• Rodina  nebyla  spokojena  prací  kriminalistů  a  poukazovala  na  variantu 

cizího zavinění či vraždy 

• Více okolností nasvědčovalo možnosti cizího zavinění 

• Sebevražda pachatele vraždy spáchaná v tísni, při jeho dopadení 

policisty82  

Je zřejmé, že správnost takovéhoto typu profilu je velice těžko ověřitelná, profilující 

často pracuje s více variantami, kterým přiřazuje míru pravděpodobnosti. Dle Grumlíka 

a Vavříka byly však jimi vytvořené profily údajných sebevrahů kriminalistům téměř vždy 

přínosem,  jelikož  pomohly  k uspořádání  mimořádně  složitých  případů.  Pro  zmíněné 

profilující  znalce  bylo  dle  jejich  slov  motivující,  když  „…ve  spleti  detailů  z osobní 

historie zemřelého, ve fragmentech zpráv a jeho vztazích k sobě, ke světu a k lidem nalezli 

laikům  nezřetelné,  avšak  z odborného  pohledu  nezanedbatelné,  či  dokonce  výrazné 

indicie psychopatologického děje, popřípadě psychologicky srozumitelného 

sebevražedného motivu.“83  

 
82 GRUMLÍK, René a Petr VAVŘÍK. Nejasné násilné smrti v psychiatricko-psychologickém 
profilování. Kriminalistický sborník. Praha, 1997, 41(6), 234-236. 
83 Tamtéž 
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V neposlední řadě stojí za zmínku možnost tzv. proaktivního využití 

psychologického  profilu.  V určitých  případech  se  tímto  způsobem  snaží  vyšetřovatelé 

vzbudit  v  neznámém  pachateli  úzkost,  a  vybudit  ho  tak  k činnosti,  díky  níž  na  sebe 

upozorní.  Toho  vyšetřovatelé  docílí  nejčastěji  pomocí  uveřejnění  určitých  informací 

o pachateli v médiích.84 

1.4 Osoba profilujícího 

V kriminálních filmech a seriálech se často objevuje scénáristicky vděčná postava 

geniálního vyšetřovatele, který i z drobného detailu dokáže vyčíst nepřeberné množství 

informací, a vykreslit tak dokonale padnoucí profil neznámého pachatele. Sledující těchto 

pořadů tak mohou snadno podlehnout představě o téměř až nadpřirozených schopnostech 

profilujících odborníků.  Pokud si do internetového vyhledavače zadáme anglicky hesla 

jako psychologické profilování nebo jak se stát profilujícím, nalezneme mnoho odkazů 

na  stránky,  kde  se  diskutující  snaží  dozvědět,  jak  se  přiblížit  k jejich  vysněné  kariéře 

profilovače.  Je  zřejmé,  že  všeobecný  zájem  veřejnosti  o  psychologické  profilování 

neodpovídá  jeho  spíše  okrajovému  postavení  mezi  vyšetřovacími  metodami.  Můžeme 

spekulovat, co stojí za popularitou tohoto vyšetřovacího postupu mezi laiky. Profilování 

je nejčastěji využíváno u mimořádných případů, které samy o sobě budí zájem, a právě 

i díky zmíněným televizním pořadům má psychologické profilování punc jakési zázračné 

metody, pomocí níž vyřeší profilující i zdánlivě nevyřešitelné případy. Obsah samotné 

metody rozebírám v jiných kapitolách, v této kapitole bych se chtěla zaměřit na osobu 

profilujícího či profilovače. Jaké vzdělání, ale i osobnostní předpoklady člověk potřebuje, 

aby  mohl  pro  účely  vyšetřování  vypracovávat  psychologické  profily?  A  dá  se  vůbec 

mluvit o profilování jako o samostatné profesi?  

Pro začátek je důležité zmínit, že každý kriminalista svým způsobem v širším slova 

smyslu profiluje, jelikož si přirozeně v mysli snaží vytvořit obraz člověka, který by mohl 

daný  čin  spáchat.85  Ve  složitějších  případech,  kdy  kriminalisté  vyhodnotí  vytvoření 

psychologického  profilu  pachatele  jako  přínosné,  však  bývá  zapotřebí  obrátit  se  na 

odborníka. Na rozdíl například od lékařů, kteří mají lékařskou komorou pevně stanoveny 

podmínky, které musí pro výkon lékařského povolání splnit, pro profilování žádná taková 

pravidla neexistují. Psychologické profilování není vedeno jako samostatný vědní obor, 

 
84 VALENTA, Zbyněk, cit. dílo, s. 265 
85 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a František ČERVINKA. Psychologické profilování: mýtus a 
skutečnost. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: MV ČR, 1990, 28(1), 21-
27. ISSN 1210-9150. s 27 
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ani  profese.  V Evropě  není  žádný  nadřízený  orgán,  který  by  tuto  činnost  reguloval 

a zajišťoval její etický výkon a určitý profesní standard profilujících odborníků. 86 Dle 

Turveye se profilování nedá považovat za samostatnou profesi, ale spíše za 

multidisciplinární dovednost, kterou se naučili ovládat experti z řad kriminalistů, 

psychologů a dalších přidružených profesí. Ve světě tak existuje jen velmi málo jedinců, 

jejichž výhradní náplní práce je psychologické profilování.87 Nedostatečnou 

profesionalizaci profilování kritizuje například Petherick, když tvrdí, že v zásadě každý 

člověk  může  sám  sebe  označit  za  profilovače,  bez  ohledu  na  vzdělání,  trénink  či 

zkušenosti. To vede k propastným rozdílům v kvalitě psychologických profilů a dalším 

problémům  pramenícím  z nekompetentnosti  některých  osob,  které  se  proklamují  za 

profilovače. Neodborně sestavený profil může nejen zkomplikovat vyšetřování, ale vrhá 

špatné světlo i na celou komunitu osob, které se profilováním zabývají.88 

Snahu o regulaci psychologického profilování představuje například britský Národní 

kriminální úřad (National Crime Agency-NCA). Tento úřad mimo jiné zastřešuje řadu 

odborníků z různých odvětví, kteří na vyžádání poskytují podporu vyšetřovatelům. Patří 

mezi ně i tzv. behavioural investigative advisers, což je výraz pro funkci, která se dříve 

nazývala offender profiler, tedy profilující. Tyto osoby nabízí vyšetřovatelům poradenství 

v oblasti vyhodnocování jednání neznámého pachatele z pohledu behaviorální analýzy, 

což zahrnuje i tvorbu psychologického profilu pachatele. Experti profilující pod záštitou 

NCA musí splňovat požadavky tímto úřadem vyžadované, je tak zajištěn určitý odborný 

standard jejich práce.89,90 

Odborníci  se  veskrze  shodnou,  že  profilující  expert  nepotřebuje  žádné  zvláštní, 

formální  vzdělání.  To  však  neznamená,  že  předpoklady  profilovat  má  každý.  Dle 

Gronského by měl dobrý profilovač ovládat alespoň základy behaviorálních disciplín, mít 

zkušenost s vyšetřováním a tzv. zdravý selský rozum. Vynikat by měl i  ve schopnosti 

analyzovat situaci a vyvozovat z ní logické závěry. Dále Gronský rozděluje předpoklady 

 
86 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo, s. 295 
87 TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 602  
88 PETHERICK, Wayne a Nathan BROOKS. Where to From Here?. In: PETHERIC, Wayne. Profiling 
and serial crime: Theoretical and Practical Issues. 3. Waltham: Elsevier, 2014, s. 241-259. ISBN 978-1-
4557-3174-9. s. 244 
89 Tamtéž, s. 244 
90 Major Crime Investigative Support. NCA: National Crime Agency [online]. [cit. 2022-04-02]. Dostupné 
z: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/how-we-work/providing-specialist-capabilities-
for-law-enforcement/major-crime-investigative-
support?highlight=WyJvZmZlbmRlciIsIm9mZmVuZGVycyIsIm9mZmVuZGVycyciLCJvZmZlbmRlcid
zIiwib2ZmZW5kaW5nIiwiJ29mZmVuZGVyIiwib2ZmZW5kZWQiLCJvZmZlbmQiLCJwcm9maWxlciI
sInByb2ZpbGluZyIsInByb2ZpbGUiLCJwcm9maWxlcyIsInByb2ZpbGVycycsIl0=  
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profilovače na osobnostní a profesní. Mezi osobnostní předpoklady zařazuje vlastnosti 

jako nápaditost, schopnost empatie a cit pro postřehnutí detailu, ale i vyvinuté intuitivní 

myšlení. Celkově by mělo jít o vyzrálou a psychicky odolnou osobu. V rovině profesní 

by  měl  profilovač  umět  využít  poznatky  z rozličných  psychologických  disciplín,  ale 

i kriminalistiky, kriminologie, sociologie a dalších. Z obecné psychologie jsou důležité 

vědomosti z oblasti vnímání, představivosti a fantazie. Dále by profilovač neměl podcenit 

studium psychologie osobnosti, sociální psychologie a mít přehled v poznatcích 

o lidském myšlení, paměti a psychických stavech. Profilující odborník by se měl neustále 

vzdělávat a zdokonalovat své schopnosti.91 

Dle McGratha a Torres je chybou, že většina profilovačů nemá dostatečné vzdělání 

v oboru  behaviorálních  věd,  neboť  právě  znalost  lidského  chování  a  schopnost  ho 

interpretovat je důležitým prvkem v procesu kriminálního profilování. Dobrý základ pro 

osvojení si technik profilování mají dle něj forenzní psychologové a psychiatři, kteří mají 

znalosti o lidském chování, myšlenkových proces a psychopatologii. Forenzní psycholog 

či  psychiatr  se  zájmem  rozšířit  svoji  profesní  činnost  právě  o  profilování  by  se  měl 

zaměřit  na  vzděláni  v oboru  forenzních  věd,  ať  už  půjde  o  samostudium  odborných 

publikací, či kurzy profesních organizací nebo univerzit. Turvey  zmiňuje, že forenzní 

psychologie a forenzní psychiatrie mají s psychologickým profilováním několik 

podobností. U všech je zapotřebí dodržování etických pravidel, kritické myšlení 

a vyhodnocení veškerých dostupných údajů. Přestože mají tyto tři obory vědecký základ, 

jejich  výkon,  při  kterém  musí  odborník  skloubit  všechny  své  dovednosti,  vzdělání 

a zkušenosti, by se dal označit za umění.92  

Dle Kaplana by měl mít profilující odborník mimo obecných znalostí psychologie, 

psychopatologie,  kriminologie  a  kriminalistiky  také  zkušenosti  s konkrétním  druhem 

trestného činu, na jehož pachatele sestavuje psychologický profil. Zejména půjde 

o „…znalosti  osobnosti  příslušných  pachatelů,  jejich  typických  (kriminálních)  vzorců 

myšlení a motivací, scén deliktu a typických způsobů provedení takových deliktů…“ 93 

Profilující  odborníci  se  rekrutují  z mnoha  profesí,  nejčastěji  jde  o psychology, 

psychiatry  či  kriminalisty.  Není  neobvyklé,  že  při  tvorbě  psychologického  profilu 

 
91 GRONSKÝ, Martin. Osobnostné predpoklady a profesijná pripravenosť profilujúceho odborníka. 
In: Pokroky v kriminalistice: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Policejní akademie ČR, 
2006, s. 25-31. ISBN 80-7251-214-5. 
92 MCGRATH, Michael a Angela TORRES. Forensic Psychology, Forensic Psychiatry, and Criminal 
Profiling. In: TURVEY, Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis . 
4.th ed. Burlington: MA: academic press, 2012, s. 101-120. ISBN 978-0-12-385243-4. s. 113-114  
93 KAPLAN, Miloslav, cit. dílo, s. 185 
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spolupracuje více odborníků dohromady, příkladem mohou být psychiatr René Grumlík 

a psycholog Petr Vavřík, kteří společně stáli u počátků profilování v Československu. 

Přestože jde o psychologické profilování, tato činnost není vymezena pouze 

vystudovaným psychologům, je však nutné, aby profilující osoba měla osvojené znalosti 

psychologie, především pak té forenzní. Grumlík a Vavřík se shodují, že psychologové 

a psychiatři, kteří uvažují o činnosti profilovače, by tak měli činit až v druhé půlce své 

profesní kariéry, kdy mají již dostatek zkušeností a jsou osobnostně vyzrálí.94  

Především v anglofonních zemích jsou na výběr i specializované kurzy, které jsou 

zaměřeny  přímo  na  psychologické  profilování,  nejčastěji  je  vypisují  univerzity  a mají 

trvání v řádech několika dnů až týdnů. Existuje i bohatá nabídka online kurzů, jejichž 

kvalita  je  však  často  pochybná  a  jež  jsou  vhodné  spíše  pro  rozšíření  obzorů  než  jako 

příprava na výkon profilovače. Dle Pethericka chybí ve vzdělávání zájemců o profilování 

jednotnost, a právě velké množství kurzů odlišných kvalit a náročnosti přispívá k situaci, 

kdy se za profilovače považují lidé, kteří pro vykonávání této činnosti nemají dostatek 

vědomostí  a  schopností,  třebaže  se  po  absolvování  podobného  kurzu  cítí  být  pro 

profilování kompetentní.95 

Copson v britské studii z roku 1995 zkoumal mimo jiné i profesní původ profilujících 

odborníků. Ve studii bylo zkoumáno celkem 29 odlišných profilujících zdrojů (osob či 

systémů), z nichž bylo nejvíce forenzních psychologů, celkem šest zdrojů. Po čtyřech byli 

shodně zastoupeni akademičtí psychologové, forenzní psychiatři a příslušníci policie, tři 

profilující  odborníci  byli  z řad  klinických  psychologů.  Mezi  dalšími  zastoupenými 

profilujícími byli například terapeut, klinický psychiatr, ale i policejní datový systém. Je 

však třeba dodat, že těchto 29 zdrojů vypracovalo celkem 184 profilů, které byly součástí 

této studie. Dvanáct profilujících vypracovalo každý pouze po jednom profilu, naopak 

dva  profilující  (akademický  psycholog  a  forenzní  psycholog)  vypracovali  v součtu  88 

psychologických profilů.96  

 
94 GRUMLÍK, René a Petr VAVŘÍK. Psychologicko-psychiatrické profilování značně neobvyklé 
sebevraždy - vraždy(?). Kriminalistický sborník. 1996, 40(7), 245-256. 
95 PETHERICK, Wayne a Nathan BROOKS. In: PETHERIC, Wayne, cit. dílo, s. 256-257 
96 COPSON, Gary. Coals to Newcastle?: Part 1: a study of offender profiling [online]. London: Home 
Office Police Departement, 1995 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/3974.pdf  
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2 Přístupy k psychologickému profilování 

Psychologické  profilování  nemá  žádná  jednotně  stanovená  pravidla  a  postupy, 

protože samotný pojem psychologické či kriminální profilování je zastřešujícím pojmem 

pro různé koncepce, jejichž cílem je právě vytvoření jakéhosi psychologického profilu 

neznámého pachatele. Samotná skladba výsledného profilu bývá u většiny přístupů téměř 

totožná, proces vedoucí k jeho utvoření se však liší dle použitého přístupů. 

Metody profilování můžeme rozdělit do skupin dle několika kritérií. Jedním 

z nejvýznamnějších  je  dělení  přístupů  k  profilování  na  idiografické  a  nomotetické. 

V psychologickém názvosloví se výraz idiografický užívá při popisu určitých typických, 

individuálních rysů osobnosti, výraz nomotetický pak naopak vyjadřuje zobecněné znaky 

skupin  lidí.  Převedeno  do  oblasti  psychologického  profilování,  nomotetické  přístupy 

k profilování studují skupiny různých typů pachatelů a snaží se jim přidělit 

charakteristiky, které budou univerzálně platné pro celou konkrétní skupinu. 97 Naproti 

tomu idiografické přístupy k profilování se zaměřují primárně na informace o konkrétním 

trestném činu, ze kterých dedukují unikátní závěry o jeho pachateli. V praxi však často 

dochází k prolínání nomotetických a idiografických přístupů.98 Mezi nejznámější 

nomotetické přístupy k profilování patří kriminální investigativní analýza, diagnostické 

hodnocení, investigativní psychologie a geografické profilování. Příkladem 

idiografického přístupu je metoda behaviorální analýzy.  

V této  kapitole  bych  chtěla  přiblížit  čtyři  nejvýznamnější  přístupy  k profilování, 

které tento „obor“ formovaly a které jsou, třebaže v modernější podobě, využívány při 

tvorbě profilů dodnes.  

2.1 Přístup FBI 

Nejznámější, nejstarší a také ve světě nejvíce přejímaný přístup k psychologickému 

profilování je ten vytvořený v USA Federálním úřadem pro vyšetřovaní (FBI), konkrétně 

Jednotkou behaviorálních věd. Psychologické profilování se dnes řadí pod tzv. kriminální 

investigativní analýzu (CIA). Psychologické profilování a kriminální investigativní 

analýza bývají někdy chybně zaměňovány. Kriminální investigativní analýza je však širší 

pojem,  který  byl  vytvořen  právě  proto,  aby  odrážel  komplexnost  služeb,  které  agenti 

poskytují.  Kriminální  investigativní  analýza  tedy  mimo  sestavování  profilu  pachatele 

 
97 PETHERIC, Wayne a Brent E. TURVEY. Alternative Methods of Criminal Profiling. In: TURVEY, 
Brent E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. 4.th ed. Burlington: MA: 
academic press, 2012, s. 67-97. ISBN 978-0-12-385243-4. s. 69-71 
98 Tamtéž, s. 122 
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zahrnuje například geografické profilování, vyhodnocování strategie pro výslech a pro 

komunikaci s médii, analýzy nejasných úmrtí, vyhodnocování hrozeb či návrhy, jak vést 

vyšetřování. Charakterizovat kriminální vyšetřovací analýzu pouze jako psychologické 

profilování by bylo příliš zjednodušující, přestože jde stále o nejznámější součást této 

metody.99 

 FBI  definuje proces profilování jako „investigativní techniku sloužící 

k identifikaci hlavních osobnostních a behaviorálních charakteristik pachatele, která je 

založena na analýze trestných činů, které pachatel spáchal.“ 100 Samotný proces lze dle 

agentů FBI Burgesse a Douglase připodobnit k procesu stanovení diagnózy a vytvoření 

léčebného plánu lékařem a ve většině případů se skládá z těchto kroků: 

1. Zhodnocení samotného trestného činu 

2. Komplexní zhodnocení specifik místa činu 

3. Celková analýza oběti 

4. Vyhodnocení předběžných policejních záznamů 

5. Vyhodnocení pitevní zprávy oběti 

6. Vytvoření profilu s rozhodnými znaky pachatele 

7. Návrhy na vyšetřování založené na informacích obsažených ve výsledném 

profilu101 

Přestože metoda profilování se v Jednotce behaviorálních věd začala aplikovat již 

v počátku 70.let, průlom přinesla studie, která probíhala v letech 1979-1983 a ve které 

agenti BSU vyzpovídali 36 odsouzených pachatelů vražd, převážně těch se sexuálním 

kontextem. Jejich cílem bylo zjistit, jestli se mezi spáchanými trestnými činy objevují 

nějaké shodné prvky, podle kterých by bylo možné pachatele rozdělit do skupin.102 

Stěžejním prvkem přístupu FBI k profilování je rozdělení pachatelů na organizované 

a neorganizované, dle sofistikovanosti jejich chování na místě činu. První zmínka o tomto 

systému  se  objevila  v článku  The  Lust  Murderer  z roku  1980  od  agentů  Hazelwooda 

a Douglase, který se vztahoval výlučně na tzv. lust murderers (vrahy z chtíče) 

a rozděloval  je  na  organizované  nesociální  a  neorganizované  asociální.  Sami  autoři 

 
99 SCHERER, J. Amber a John P. JARVIS. Criminal Investigative Analysis: Practitioner Perspectives 
(Part One of Four). LEB: FBI Law enforcement bulletin [online]. 10.6.2014 [cit. 2022-04-02]. Dostupné 
z: https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/criminal-investigative-analysis-practitioner-perspectives-
part-one-of-four  
100 DOUGLAS, John E. a Alan E. BURGESS. Criminal profiling: A viable investigative tool against 
violent crime. FBI Law Enforcement Bulletin. 1986, 55(12), 9-13. ISSN 0014-5688. s. 9 (překlad vlastní) 
101 Tamtéž, s. 9 
102 NORRIS, Gareth. In: PETHERIC, Wayne, cit. dílo, s. 8-9 
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zmiňují, že rozdělení není podpořeno kvantifikovaným výzkumem, nýbrž je založeno na 

osobních zkušenost autorů s vyšetřováním a důkladným studiem kriminálních případů 

a literatury.103  Tato  dichotomie  tedy  není  výsledkem  výše  popsané  studie  pachatelů 

sexuálních vražd, avšak díky ní byl tento koncept dále rozpracován, zdokonalen a uveden 

do  praxe  v dnešní  podobě.  Rozdělení  se  vztahuje  primárně  na  pachatele  vražd  se 

sexuálním podtextem a sériové vrahy. Terminologie byla uzpůsobena pro použití 

policisty, původně zamýšlené výrazy psychopatický a psychotický pachatel byly tudíž 

zaměněny za výrazy organizovaný a neorganizovaný pachatel, aby byly snadněji 

pochopitelné i pro osoby bez psychologického vzdělání.104 Jak popsal Ressler 

a Shachtman:  „Aby  byla  charakteristika  pachatelů  použitelná  pro  policii  a  ostatní 

pořádkové složky, museli jsme vytvořit terminologii, která nebude založena na 

psychiatrickém žargonu. Nebylo by moc nápomocné říct policistovi, že hledá pachatele 

s psychotickou osobností, pokud nemá policista předchozí psychologickou 

průpravu…..Místo sdělení, že místo činu vykazuje znaky psychopatické osoby, začali jsme 

říkat  policistům,  že  dané  místo  činu  bylo  organizované,  stejně  jako  byl  nejspíš  jeho 

pachatel,  zatímco  jiné  místo  činu  i  pachatel  budou  nejspíše  neorganizovaní,  pokud  je 

přítomna duševní porucha.“105 

Poměrně  jednoduchý  systém  organizovanosti  a  neorganizovanosti  je  založen  na 

předpokladu, že stav místa činu je určitým předobrazem osobnosti pachatele. Místa činu 

se  tedy  dělí  na  organizované  a  neorganizované  dle  toho,  jaký  typ  pachatele  místo 

v určitém stavu zanechal.  

Typický organizovaný pachatel je inteligentní, preferuje kvalifikovanější pracovní 

pozice, přestože často může pracovat na pozicích, které neodpovídají jeho schopnostem. 

Má dobré sociální dovednosti a většinou žije v domácnosti s partnerem. Často je u tohoto 

typu  pachatele  v období  před  vraždou  přítomný  situační  stres,  ten  se  může  vztahovat 

k finanční situaci, partnerským vztahům či pracovním problémům. V době vraždy může 

pociťovat zlost nebo depresi, nejčastěji však sám sebe při páchání skutku označuje jako 

klidného. Z místa činu si často bere „suvenýr“ a aktivně se zajímá o probíhající 

vyšetřování. Místo činu, kde působil organizovaný pachatel, působí na první pohled také 

 
103 HAZELWOOD, Robert R. a John E. DOUGLAS. The lust murderer. FBI law enforcement bulletin. 
1980, 49(4), 18-22. ISSN 0014-5688. 
104 PETHERICK, Wayne. Profiling and serial crime: Theoretical and Practical Issues. 3. Waltham: 
Elsevier, 2014. ISBN 978-1-4557-3174-9. s. 65-66 
105 RESSLER, Robert K. a Tom SHACHTMAN. Whoever fights monsters. New York: St. Martin's 
Paperbacks, 1993. ISBN 0-312-95044-6. s. 128-129 (překlad vlastní) 
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organizovaně,  jako  by  měl  pachatel  naplánovaný  celý  průběh  trestného  činu.  Oběť  si 

pachatel  často  dlouho  vybírá  dle  jeho  preferovaného  typu,  nejde  však  o osobu  z jeho 

okolí. Před vraždou navazuje organizovaný pachatel s obětí mnohdy kontakt, aby získal 

její důvěru. Nad obětí má rád kontrolu, k čemuž  používá prostředky jako lana, pouta, 

pásky či omamné chemikálie. Dbá na to, aby za sebou na místě činu nezanechal důkazy, 

a tělo oběti po činu nezřídka přemisťuje.106 

Neorganizovaný pachatel je naproti tomu spíše podprůměrného intelektu, často bývá 

v dětství podroben přísné výchově. Obvykle je bez stabilní pracovní pozice, stejně jako 

byl  jeho  otec,  což  ukazuje  na  přejímání  podobných  vzorců  chování.  Neorganizovaný 

pachatel má problém se společenským uplatněním, z lidí má strach a ve většině případů 

žije sám či s rodičem. Pokud je ve stresu, je impulzivní, a proto je jeho obětí převážně 

osoba z okolí jeho bydliště, neboť jedná okamžitě a čin si neplánuje. Před činem trpí 

obsesivními myšlenkami, v době páchání vraždy je zmatený a ve stresu. Na místě činu 

spáchaného neorganizovaným pachatelem je na první pohled patrné, že čin byl spáchán 

náhle  a  bez  předchozího  plánování.  Neorganizovaný  pachatel  si  svoji  oběť  cíleně 

nevybírá, většinou jde o osobu, která je tzv. „první po ruce“. Útok na oběť je poté prudký 

a nečekaný, typické je přepadení zezadu, či zastřelení bez varování. Ze strany pachatele 

dochází k minimální komunikaci s obětí. Oběť může být posmrtně zohavená sexuálně-

sadistickým způsobem, pachatel si může tělo oběti (či jeho části) ponechat. 

Neorganizovaný  pachatel  se  po  sobě  nesnaží  zahladit  stopy,  na  místě  činu  po  sobě 

zanechá důkazy jako otisky prstů či vražednou zbraň, tělo oběti nepřemisťuje.107   

Ke kategoriím organizovaný a neorganizovaný  pachatel později přibyla  ještě třetí 

skupina,  tzv.  smíšených  pachatelů.  Tito  pachatelé  nesou  ve  svém  chování  znaky  jak 

organizovanosti, tak neorganizovanosti. Často se to projeví v konkrétní situaci, například 

když se pachatel při páchání trestné činnosti chová zprvu organizovaně, později však něco 

naruší jeho plán a pachatel se začne chovat neorganizovaně. Klasifikace se postupem času 

začala aplikovat i na jiné trestné činy než vraždu, například na žhářství či loupeže, jde 

však spíše o okrajové využití tohoto řazení.108  

 Proces profilování podle metody FBI se obvykle skládá ze 6-7 kroků, které však 

nejsou  zcela  pevně  stanovené,  a  sami  profilující  agenti  často  tento  postup  přesně 

 
106 RESSLER, Rober K., Ann W. BURGESS a John E. DOUGLAS. Sexual homicide: Patterns and 
motives. 3. New York: Lexington Books, 1995. ISBN 0-02-874063-7. s. 121-124 
107 Tamtéž, s. 130-131 
108 BARTOL, Curt R. a Anne M. BARTOL. Criminal & behavioral profiling. 2. Thousand Oaks: Sage, 
2013. ISBN 978-1-4129-8308-2. s. 31  
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nedodržují. Douglas a Burgess doporučují proces sestávající ze 7 kroků, který je popsaný 

v úvodu  této  kapitoly.  Ressler  a  kol.  v knize  Sexual  Homicide:  Pattern  and  Motives 

pracují  se  šestikrokovým  procesem,  který  je  v důsledku  spíše  pětikrokový,  jelikož 

poslední bod se týká dopadení pachatele.109 

 V první  fáze  jde  především  o  shromáždění  co  nejvíce  dostupných  materiálů 

a informací  vztahujících  se  k danému  trestnému  činu.  Jde  zejména  o  fyzické  důkazy, 

policejní  zprávy,  fotografie  z místa  činu  a  z pitvy  oběti.  Probíhá  ale  i  sběr  informací 

o oběti, jako je její osobnost, rodinné zázemí, osobní vztahy, zvyky, reputace atd. V druhé 

fázi se profilující snaží „přeměnit“ získané informace na vzorce, které by mohly pomoci 

určit typ a styl vraždy, úmysl pachatele, rizikovost oběti a pachatele, faktory místa a času 

a mnohé další. Ve třetí fázi dochází k celkovému zhodnocení trestného činu, odborníci se 

snaží zrekonstruovat sled jednotlivých událostí, včetně chování oběti a pachatele. Na řadu 

přichází i výše zmiňované dělení činu na organizovaný či neorganizovaný, dle informací 

získaných v této fázi, ale i ve fázích předchozích. Ve čtvrté fázi se všechny poznatky 

propojí a  vzniká samotný profil pachatele se zaměřením na pachatelův původ, návyky, 

chování, ale i charakteristiku po stránce fyzické. Poslední dvě fáze jsou fáze vyšetřování 

a  dopadení  pachatele,  kdy  profilující  odborníci  mohou  pomoci  například  s vhodnou 

taktikou výslechu.110 

 Metoda vytvořená FBI je dodnes jednou z nejpoužívanějších metod profilování, 

rozřazení  pachatelů  na  organizované  a  neorganizované  pomáhá  například  s určením 

pravděpodobnosti, s jakou podobné trestné činy spáchal stejný pachatel. Často je však 

i podrobována  kritice,  zejména  pro  svoji  nedostatečnou  vědeckost.  Turvey  a Petheric 

například shrnují nedostatky dichotomie organizovaný/neorganizovaný pachatel do 

několika kritických bodů. Většina trestných činů obsahuje zároveň znaky organizovanosti 

i neorganizovanosti a nejdou proto takto striktně rozdělit. Teorie také nepočítá s vývojem 

pachatelů,  někteří  pachatelé  trestné  činnosti  s přibývajícím  časem  nabírají  zkušenosti 

a zanechávají  po  sobě  na  místě  činu  méně  stop,  jiní  můžou  naopak  například  vlivem 

psychických problémů časem ztrácet na organizovanosti. Nelze ani tvrdit, že 

neorganizované  místo  činu  má  nutně  spojitost  s neorganizovaným  pachatelem  jako 

takovým. Neorganizovanost místa činu může mít více příčin, některé typy vražd jsou ze 

své  podstaty  téměř  vždy  neorganizované,  jako  například  vražda  spáchaná  pod  vlivem 

alkoholu  či  drog,  vražda  při  partnerském  konfliktu  či  vražda,  jejímž  pachatelem  je 

 
109 PETHERICK, Wayne, cit. dílo, s. 67-69 
110 Tamtéž, s. 67-69 
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mentálně  postižený  člověk.  Dále  autoři  zmiňují,  že  pouze  důkladná  forenzní  analýza 

provedená  kompetentním  odborníkem  dokáže  poodhalit,  proč  konkrétní  místo  činu 

vypadá  tak,  jak  vypadá.  Profilující  odborníci  na  takovou  analýzu  nemají  povětšinou 

dostatečné vzdělání.111 Ainsworth popisuje problém s jednostranným zaměřením 

dotazníků  s 36  pachateli  vražd,  ze  kterých  primárně  vzešla  celá  koncepce  kriminální 

investigativní analýzy. Šlo o poměrně malou, homogenní skupinu 36 Američanů, 

usvědčených  sériových  vrahů.  Vyvstává  tak  otázka,  zdali  se  studie  dá  bez  problémů 

aplikovat i v jiných státech světa, s jiným kulturním zázemím. K povšimnutí je i fakt, že 

rozhovory proběhly z podstaty věci pouze s dopadenými zločinci, s nadsázkou se dá říct, 

že s těmi „méně úspěšnými“. Je možné, že výpovědi neodhalených pachatelů by poskytly 

zcela  odlišný  pohled  na  věc.  Kritika  se  vztahuje  také  k velké  míře  subjektivity  při 

využívání  této  metody.  Definice  kritérií  organizovanosti  či  neorganizovanosti  je  spíše 

vágní  a  obraz  místa  činu  si  každý  profilující  může  vyložit  po  svém.112  Canter  a  kol. 

zmiňují, že už samotný fakt, že Douglas a kol. později představili třetí, smíšenou kategorii 

pachatelů, odporuje celému konceptu dichotomie organizovaného/neorganizovaného 

pachatele. Obzvlášť, když do ní v reálu spadá většina pachatelů. Canter vysvětluje oblibu 

tohoto  dělení  pachatelů  pod  vlivem  psychologického  fenoménu,  který  pojmenoval 

Hollywood  efekt.  Pokud  se  určitá  teorie,  třebaže  vědecky  nepodložená,  dlouhodobě 

pozitivně prezentuje v médiích, laická veřejnost ji začne akceptovat jako účinnou metodu. 

Jelikož je profilování agentů FBI vděčným motivem mnoha televizních pořadů, působení 

Hollywood efektu je tak nasnadě.113 

2.2 Investigativní psychologie 

S odlišným přístupem k profilování přišel David Canter, britský psycholog a jeden 

z nejhlasitějších kritiků přístupu FBI k profilování. Canter založil nový podobor 

psychologie,  tzv.  investigativní  psychologii,  ve  kterém  zpracoval  právě  nový  přístup 

k psychologickému  profilování.  Jak  vysvětluje  sám  Canter  a  Youngs:  „Investigativní 

psychologie je studie o pachatelích trestných činů a procesech vedoucích k jejich zadržení 

a postavení před soud. Zabývá se tím, co všechny osoby zapojené do trestného činu a jeho 

vyšetřování dělají, pociťují a myslí si. Hlavním cílem je pochopit trestný čin způsobem, 

 
111 PETHERIC, Wayne a Brent E. TURVEY. In: TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 77-79 
112 AINSWORTH, Peter B. Offender profiling and crime analysis. Portland: Willan, 2001. ISBN 1-
903240-21-2. s. 102-103 
113 CANTER, David V., Laurence J. ALISON, Emily and Wentink a Natalia. The 
Organized/Disorganized Typology of Serial Murder: Myth or Model?. Psychology, Public Policy, and 
Law. 2004, 10(3), 293-320. ISSN 1076-8971. 
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které je relevantní pro vedení vyšetřování a následné soudní řízení. (…) V investigativní 

psychologii jde o mnohem více než o tvorbu profilů pachatelů sériových vražd, jak je 

často  předpokládáno.  Poskytuje  rámec  pro  integraci  mnoha  aspektů  psychologie  do 

všech oblastí policejní činnosti a ostatních vyšetřovacích úkonů, přičemž pokrývá všechny 

formy trestné činnosti…“114 V některých případech se setkáme s názvem britský přístup 

k profilování, to však není zcela přesný výraz, neboť ve Velké Británii nepanuje ohledně 

metodiky profilování shoda a profilující odborníci si ve svých přístupech mnohdy zcela 

odporují. Zcela odlišnou metodiku při vytváření psychologického profilu má například 

další známý britský psycholog, který se zabývá tvorbou psychologických profilů, Paul 

Britton. Jeho přístup je založen především na intuici a zkušenostech a nemá téměř žádnou 

oporu  v teoretickém  základu,  což  je  v přímém  rozporu  s Canterem,  který  se  snaží 

psychologické  profilování  pojmout  jako  vědeckou  metodu,  založenou  na  ověřitelných 

faktech, analýzách a výzkumech.115 Proto je někdy investigativní psychologie 

označována také jako statistické profilování. Canter se v začátcích své profesní kariéry 

zabýval tzv. environmentální psychologií, tedy oborem, který zkoumá dopady prostředí, 

které člověka obklopuje, na jeho chování. Poznatky z tohoto oboru využil i v 

investigativní  psychologii,  zejména  při  vytváření  teorie  o  pachatelově  výběru  místa 

trestného činu.116 

 Canter se k psychologickému profilování dostal téměř náhodou. V roce 1985 byl 

Scotland Yardem pozván na schůzku k diskusi ohledně možnosti využití behaviorálních 

věd  při  vyšetřování  trestných  činů,  zejména  znásilnění.  Zde  se  Canter  poprvé  setkal 

s termínem  profilování  a  vycítil  potenciál,  který  by  tato  metoda  mohla  ve  spojení 

s psychologickou vědou mít. O několik měsíců později byl Canter přizván k vyšetřování 

případu sériových znásilnění tzv. železničního násilníka. I přes nulové předchozí 

zkušenosti s tvorbou psychologických profilů dokázal vytvořit velmi přesný profil, který 

policii dopomohl k dopadení dlouho hledaného pachatele. To přimělo Cantera ke 

konečnému zacílení profesního zaměření na oblast psychologického profilování 

a pozdějšímu založení oboru investigativní psychologie.117 

 
114 CANTER, David a Donna YOUNGS. Investigative psychology: Offender profiling and the analysis of 
criminal action. Chichester: Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-02396-9. s. 4-5 (překlad vlastní) 
115 AINSWORTH, Peter B, cit. dílo, s. 132 
116 Tamtéž, s. 118 
117 CANTER, David. Criminal Shadows: Inside the Mind of the Serial Killer [online]. London: 
Endeavour Press, 2015 [cit. 2022-04-11]. ASIN: B019P27WJK. Dostupné z: 
https://www.amazon.co.uk/Criminal-Shadows-Inside-Serial-Killer-
ebook/dp/B019P27WJK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=  
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 Přístup  Davida  Cantera  k  profilování  se  dá  označit  jako  protipól  k  přístupu 

k profilování vytvořenému FBI, je vlastně jakousi jeho kritikou přetvořenou ve vlastní 

koncepci. Když byl Canterovi v 80. letech prvně svěřen úkol pokusit se sestavit přibližný 

profil neznámého pachatele sériových znásilnění, snažil se držet se postupu Behaviorální 

jednotky FBI, jejíž sláva byla v té době ještě umocněna vydáním knihy Mlčení jehňátek. 

Dle Cantera však: „…ani Mlčení jehňátek, ani publikace či lekce od agentů Behaviorální 

jednotky FBI neukazují, jak sestavit profil pachatele. Publikované zprávy sice popisují 

zkušenosti agentů FBI a některé teorie,  které jim přišly nápomocné. Avšak nenabízejí 

žádný systematický, aplikovatelný přístup pro vyšetřovatele.“118 Canter tak po zkušenosti 

s metodou  FBI,  která  je  založena  primárně  na  intuici  a  zkušenostech  agentů,  začal 

vytvářet svůj vlastní přístup k profilování, který bude založený na vědeckých základech 

a podpořený ověřitelnými daty a výzkumy. Dle Cantera psychologie poskytuje dostatečné 

zázemí pro výzkum otázek, jejichž zodpovězení by vedlo k závěrům nápomocným pro 

vyšetřování trestných činů. Je proto až neetické, aby jakýkoliv profesionálně profilující 

psycholog nevyužíval vědecké podklady, které psychologie nabízí, a spoléhal se pouze 

na svůj pocit či intuici. Psychologické profilování má s běžnou náplní práce psychologa 

mnoho společného, liší se však ve dvou podstatných bodech. Profilující má ve většině 

případů profilování k dispozici omezené množství informací, a především chybí 

přítomnost  pachatele,  jehož  profil  se  vytváří.  Druhým  rozdílem  je  pak  potřeba,  aby 

informace zjištěné profilujícím byly nápomocné při vyšetřování. Jde tedy spíše 

o poznatky ohledně vnějšího projevu pachatele než o jeho vnitřním prožívání.119  

 Canter postavil základy svého přístupu k profilování na tezi, že chování pachatele 

během trestného činu se určitým způsobem zrcadlí v jeho každodenním, nekriminálním 

chování a naopak. Způsob interakce s ostatními lidmi je v člověku tak hluboce zakořeněn, 

že pravděpodobně ovlivní i chování člověka jakožto pachatele ve vztahu ke své oběti.  To 

dokazuje i jedno z jeho raných zjištění, že pachatelé si jako oběti vybírají osoby, které 

jsou pro ně alespoň v určitém aspektu důležité. Jako potvrzení této domněnky uvádí fakt, 

že  velká  většina  sériových  vrahů  útočí  na  oběti  v rámci  své  etnické  skupiny.  Jedna 

z prvních  ucelenějších  Canterových  studiích  se  týkala  pachatelů  sexuálních  trestných 

činů. Spolu s Heritagem se důkladným rozborem 66 sexuálních útoků spáchaných celkem 

27 různými útočníky snažili zjistit podobnosti a odlišnosti v rámci těchto činů. Zaměřili 

se především na pachatelovo chování a jeho interakci s obětí, dle Canterovy teorie po 

 
118 Tamtéž    
119 HICKS, Scotia J. a Bruce D. SALES, cit. dílo, s. 71-73 [cit. 2022-04-02].  



40 
 

sobě totiž zanechá většina útočníků na místě činu stopy, které dokážou prozradit důležité 

detaily o pachatelovi a jeho chování v běžném, nekriminálním životě. Nejde o biologické 

stopy,  jako  je  např.  DNA  či  otisky  prstů,  ale  o  stopy  behaviorální,  tedy  všechny 

informace,  které  se  týkají  pachatelova  chování  na  místě  činu.  Důležitým  prvkem  této 

metody je tudíž podrobný výslech obětí. Je třeba dbát na to, aby oběť podávala co nejvíce 

přesné  informace,  které  nejsou  příliš  zkreslené  traumatickým  zážitkem.  K celkovému 

vyhodnocení  získaných  informací  a  objevení  spojitostí  mezi  určitými  opakujícími  se 

prvky u násilných sexuálních činů použili Canter a Heritage metodu statistické analýzy. 

Díky uveřejnění jejich výzkumných metod a postupů je tak možné, na rozdíl od metody 

používané FBI, jejich práci přezkoumat či zopakovat, například s využitím jiného typu 

statistické analýzy. Z výzkumu vzešlo několik různých typů chování pachatele během 

znásilnění,  na  rozdíl  od  FBI  se  však  Canter  nesnažil  zařadit  pachatele  do  pevně 

stanovených skupin. Stejně tak neproklamuje, že útočník musí nést určitou 

charakteristiku na základě jeho kriminálního chování, ale drží se v mezích 

pravděpodobnosti,  neboť  i  nejlépe  provedená  statistická  analýza  neumožňuje  v rámci 

psychologického  profilování  mluvit  o  vyvozených  závěrech  se  stoprocentní  jistotou. 

Tvůrci studie z množství informací vyčlenili celkem 33 znaků, které se u útoků s různou 

frekvencí opakovaly. Šlo například o použití zbraně, překvapivý útok na oběť, lichocení 

oběti, použití roubíku či pásky přes oči, krádež majetku a další. Statistickou analýzou pak 

dokázali znaky mezi sebou propojit a zjistit, které charakteristiky se často objevují při 

útoku  společně  a  které  mezi  sebou  naopak  nemají  žádnou  spojitost.  Ukázalo  se,  že 

neexistuje žádný typický průběh znásilnění, útok i motivace pachatele se liší. Většinu 

však spojuje náhlý útok pachatele, který nemá oběť šanci svým chováním zvrátit.  Canter 

a Heritage se rozcházejí s předchozími výzkumy v otázce motivace k sexuálnímu útoku, 

neboť nesouhlasí s tvrzením, že hlavním podnětem pro znásilnění je pro pachatele touha 

po intimním vztahu se ženou. Část pachatelů je opravdu motivována touto pohnutkou, ve 

většině případů půjde o osoby, které nejsou úspěšné v partnerských vztazích. Větší počet 

znásilnění však páchají násilníci, kteří berou oběť jako pouhý sexuální objekt a nemají 

zájem o navázání jakéhokoliv intimního vztahu s ní. Takoví útočníci se při útoku chovají 

vůči  oběti  naprosto  lhostejně,  nijak  nezohledňují  její  prosby  a  používají  odosobněné 

jazykové výrazy. Takové chování je přítomno u mnoha znásilnění, v určitých případech 

však může být hlavním definičním znakem útoku. Vyšetřovatelé by se pak měli zaměřit 

na muže, kteří i v běžném životě prokazují pohrdavé a nerespektující chování vůči ženám. 

Podle chování během útoku lze rozpoznat i pachatele, který má s velkou 
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pravděpodobností za sebou již kriminální minulost. Tato skupina častěji používá 

rukavice, pásky přes oči oběti a snaží se za sebou zanechat co nejméně stop. Pro policisty 

pak  může  být  snazší  najít  pachatele  mezi  osobami,  které  již  byly  vyšetřovány  či 

usvědčeny z jiného trestného činu.120  

 Významná je Canterova práce týkající se pachatelova bydliště a místa trestného 

činu.  Canter  přišel  s teorií  tzv.  mentálních  map,  které  mohou  posloužit  k lepšímu 

pochopení vzorců, podle kterých si pachatel vybírá místo spáchání trestného činu. Tato 

technika má základy v environmentální psychologii, kterou se Canter zabýval v počátcích 

své profesní kariéry. Mentální mapu můžeme chápat jako vnitřní vyobrazení reálného 

prostředí okolo nás. Mentální mapa každého člověka je jedinečná a odráží se v ní, jak 

daná  osoba  vnímá  svět  okolo  sebe.  Pokud  bude  více  lidem  dán  úkol  nakreslit  mapu 

stejného  místa,  ani  jedna  mapa  nebude  zcela  stejná,  každý  zakreslí  primárně  pro  něj 

důležitá místa nebo místa, která ho zaujala. Mapy se liší například i podle toho, zda se 

osoba  po  místě  dopravuje  pěšky,  autem  či  na  kole.  Pro  psychologické  profilování  je 

důležité  zjištění,  že  takovou  mentální  mapu  má  v hlavě  zakódovanou  i  pachatel  a  při 

výběru místa útoku se jí řídí, třebaže pouze podvědomě. Vybírá si místa, která zná a kde 

zároveň  jeho  přítomnost  nevzbudí  podezření.  V úvahu  bere  například  i  rozmístění 

kamerového systému, vzdálenost policejních stanic či dostatečnou síť únikových cest. 

Canter výzkumem došel ke zjištění, že zjednodušeně lze dle výběru lokace útoku rozdělit 

pachatele  do  dvou  nerovnoměrných  skupin.  Většina  pachatelů  jsou  tzv.  marauders 

(drancovníci),  kteří  páchají  trestnou  činnost  v blízkosti  svého  bydliště.  Pouze  malé 

množství pachatelů kvůli spáchání trestného činu cestuje daleko od domova, ti se nazývají 

commuters (dojíždějící). Pokud jde o číselné vyjádření poměru těchto skupin, při utvoření 

pomyslného  kruhu,  uvnitř  kterého  by  se  nacházela  všechna  ta  místa,  kde  pachatel 

prováděl trestnou činnost, okolo 85 procent z pachatelů bude žít uvnitř vytyčené kružnice. 

Tyto  poznatky  se  staly  jádrem  pro  formulování  tzv.  kruhové  hypotézy.121  Při  studii 

zaměřeném na sériové vrahy s cílem ověřit tuto hypotézu došli Canter a Godwin k dalším 

zajímavým zjištěním. Například, že s přibývajícími útoky ponechává pachatel těla oběti 

stále blíže svému domovu. Důvodem může být snaha o snížení rizika odhalení při převozu 

těla, ale naopak i ztráta obezřetnosti v důsledku úspěšnosti předchozích útoků. Výsledky 

 
120 AINSWORTH, Peter B., cit. dílo, s. 118-127  
121 Tamtéž, s. 127-130  
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této studie mohou být velmi nápomocny při pátrání po sériových vrazích, je však třeba je 

aplikovat s rozumem a stále zvažovat všechny varianty.122  

 Investigativní psychologie je založena na pěti jednoduchých prvcích popisujících 

pachatelovo  chování,  které  pak  Canter  dále  rozpracovává.  Dohromady  se  o seskupení 

těchto prvků mluví jako o tzv. pětifaktorovém modelu, který se skládá z těchto složek:  

• Interpersonální konzistentnost 

• Význam místa a času 

• Kriminální charakteristika 

• Kriminální kariéra pachatele 

• Povědomí pachatele o vyšetřovacích postupech123 

 Interpersonální konzistentnost je zřejmě nejdůležitějším prvkem tohoto modelu. 

Jde  o  již  výše  zmiňovanou  hypotézu,  že  pachatel  má  při  jednání  s okolím  hluboce 

zafixované vzorce chování, které jdou velmi těžko popřít. Pachatelovo běžné  chování 

a jeho styl komunikace s lidmi se tak projeví i ve vztahu k oběti. Jinými slovy řečeno, 

pachatel  je  ve  styku  s lidmi  konzistentní.  Mimo  investigativní  psychologii  je  tato 

myšlenka oblíbená i u jiných přístupů k psychologickému profilování.124  

 Značné množství informací o pachateli lze vyčíst i z jeho výběru místa trestného 

činu a času jeho uskutečnění. Pachatel si k útoku přirozeně vybírá podmínky, za kterých 

se cítí nejkomfortněji. Nejčastěji tudíž útočí v místech, která dobře zná, v okolí bydliště 

či práce. Tento faktor Canter podrobně rozpracoval ve své teorii myšlenkových map a tzv. 

kruhové hypotézy.125  

 Na základě kriminální charakteristiky se vyšetřovatelé pokouší konkrétní trestný 

čin  či  pachatele  přiřadit  k jedné  z předem  vytvořených typizovaných  skupin  trestných 

činů či pachatelů, kteří sdílejí stejné charakteristiky.126  

 Zkoumáním  kriminální  kariéry  sériového  pachatele  lze  vyvodit,  zda  došlo  ke 

změnám v jeho způsobu páchání trestné činnosti a jaká mohla být jejich příčina. Pachatel 

se  ve  většině  případů  chová  během  série  trestných  činů  stejným  způsobem,  to  však 

neznamená, že změna není možná. Ta nastává nejčastěji z důvodu snahy o vyvarování se 

chyb, ke kterým došlo při předchozích útocích. Útočník se také stává přirozeně 

 
122 EBISIKE, Norbert, cit. dílo, s. 30-31 
123 PETHERICK, Wayne, cit. dílo, s. 73 
124 Tamtéž, s. 73 
125 Tamtéž, s. 73 
126 Tamtéž, s. 73 
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obratnějším  a  méně  podléhá  rozrušení.  Pokud  například  oběť  při  útoku  přivolávala 

pozornost svým křikem, při dalším napadení použije pachatel roubík, aby minimalizoval 

riziko odhalení.  Takto si pachatel postupně osvojuje kriminální znalosti a zlepšuje své 

dovednosti, vývojem pak může projít i jeho modus operandi.127  

 Podobné znaky s kriminální kariérou pachatele vykazuje faktor povědomí 

pachatele o vyšetřovacích postupech. Ze způsobu spáchání trestného činu, konkrétně ze 

schopnosti  efektivně  po  sobě  zahladit  stopy,  lze  usuzovat,  že  pachatel  má  s vysokou 

pravděpodobností již zkušenost s policejním vyšetřováním. Výhodou pro vyšetřovatele 

je fakt, že takováto osoba bude mít patrně záznam v rejstříku trestů, čímž dojde k lepšímu 

zaměření  prověřovaných  osob.  Tito  pachatelé  typicky  používají  ochranné  pomůcky  – 

rukavice či kuklu, ale například i kondom při znásilnění, aby zamezili přenosu tělních 

tekutin a jejich následné identifikaci dle DNA.128  

 Přístup Davida Cantera je v rámci společnosti méně známý, odborníky je však 

více uznáván, zejména pro svoji vědeckost a ověřitelnost výstupů. V rozsahu této práce 

nelze postihnout celou šíři této problematiky, přístup investigativní psychologie 

k profilování je poměrně komplikovaný a rozvětvený do mnoha složitých teorií 

a hypotéz. Osobně si myslím, že investigativní psychologie představuje dobrý základ pro 

další zkoumání možností psychologického profilování, jelikož je z velké většiny založená 

na faktech a datech, která lze přezkoumat a s kterými lze dále pracovat. Pro použití v praxi 

však  může  být  tento  přístup  příliš  složitý  a  těžko  uchopitelný.  To  může  být  i  jednou 

z příčin toho, že přístup FBI je ve světě více přejímaný. Poněkud paradoxní je i fakt, že 

přestože se Canter důrazně vymezuje vůči postupu FBI, zvláště pak vůči dělení pachatelů 

na organizované a neorganizované, v některých svých teoriích se k podobným dělením 

také uchyluje.  

 Kritické  hlasy  jsou  však  směrem  k investigativní  psychologii  slyšet  i  z řad 

odborné veřejnosti. Například Hicks a Sales zpochybňují originálnost některých 

Canterových myšlenek s tím, že u množství svých teorií pouze převzal a dále rozpracoval 

myšlenku, která již byla v psychologii známa. Jeho vlastní poznatky pak vidí jako kusé 

a neschopné vytvořit ucelený systém. 129 Problém může nastat také při sběru dat, která 

jsou  poté  statistickou  analýzou  vyhodnocována.  Aby  byl  výsledek  analýzy  relevantní, 

musí  být  vstupní  data  přesná  a  musí  být  také  v dostatečném  množství.  To  není  vždy 

 
127 Tamtéž, s. 73 
128 Tamtéž, s. 73 
129 HICKS, Scotia J. a Bruce D. SALES, cit. dílo, s. 96 [cit. 2022-04-02].  
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možné zajistit, obzvlášť, pokud jsou zkoumaným předmětem sérioví pachatelé trestných 

činů.130    Wilson  a  kol.  se  pozastavuje  nad  nejednoznačnou  převoditelností  metody 

kruhové  hypotézy  do jiných  geografických  podmínek,  než  jsou  ve  Velké  Británii. 

Například  v USA  v mnoha  regionech  převládají  řídce  obydlené  oblasti  a  pro  sériové 

pachatele je tam typická větší mobilita.131 

2.3 Geografické profilování  

Geografické profilování je investigativní metoda, která je založena na premise, že 

místo trestného činu a místo bydliště pachatele spolu souvisí, že výběr místa trestného 

činu  není  náhodný,  ale  řídí  se  určitými  vzorci.  Rich  a  Shivel  definují  geografické 

profilování jako „kriminálně investigativní techniku, která se pokouší poskytnout 

informace  o  pravděpodobné  operační  základně  pachatelů,  u  nichž  se  předpokládá,  že 

páchají  sériové  trestné  činy.“ 132  Přičemž  operační  základnou  je  myšlen  nejčastěji 

útočníkův domov, ale může jít i o místo jeho práce či jakékoliv jiné místo, kde se útočník 

často  zdržuje  a  kde  má  pocit  jistoty.133  Nejznámějším  představitelem  geografického 

profilování  je  kanadský  kriminalista  Kim  Rossmo,  výraznou  osobností  je  ale  i  výše 

zmíněný  David  Canter.  Rossmo  popisuje  geografické  profilování  jako  „strategický 

informační systém vytvořený pro podporu vyšetřování násilných sériových trestných činů. 

Je součástí odezvy policie na behaviorální vědy a má vztah k nauce o propojení trestných 

činů  a  k psychologickému  profilování.“ 134  Z této  definice  plyne,  že  autor  odděluje 

geografické profilování od psychologického profilování, přičemž mezi nimi vidí 

souvztažnost. Dále však autor popisuje definiční shodu geografického profilování 

s profilováním útočníka. Zde narážíme právě na nedokonalost českého výrazu 

psychologické  profilování.  V anglicky  mluvících  zemích  se  pro  tuto  metodu  častěji 

používá výraz offender profiling či criminal profiling, který je komplexnější a zahrnuje 

v sobě snahu o zjištění co nejvíce informací o pachateli, nejenom těch týkajících se jeho 

psychiky. Někdy tak termínem psychologické profilování může být chápána právě jen ta 

 
130 AINSWORTH, Peter B., cit. dílo, s. 131 
131 WILSON, Paul, Robyn LINCOLN a Richard KOCSIS. Validity, utility and ethics of profiling for 
serial violent and sexual offenders. Psychiatry, Psychology and Law [online]. 1997, 4(1), 1-11 [cit. 2022-
04-08]. Dostupné z: doi:10.1080/13218719709524891  
132 RICH, Tom a Michael SHIVELY. A Methodology for Evaluating Geographic Profiling Software. U.S. 
Department of justice: Office of justice programs [online]. Washington, 2004 [cit. 2022-04-02]. Dostupné 
z: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/methodology-evaluating-geographic-profiling-
software  
133 Tamtéž, [cit. 2022-04-02]. 
134 ROSSMO, Kim. Geographic profiling. Boca Raton: CRC Press, 2000. ISBN 0-8493-8129-0. s. 211 
(překlad vlastní) 
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část  profilování,  která  se  týká  vnitřního  prožívání  pachatele.  Mezi  odborníky  proto 

logicky nepanuje shoda, zdali se dá geografické profilování pojmout jako určitý druh či 

přístup k profilování, nebo jako samostatná metoda. Geografický profil a psychologický 

profil pachatele mají v každém případě potenciál vhodně se doplňovat, v indikovaných 

případech je tedy vhodné doplnit psychologický profil o profil geografický. 

Psychologický  profil  pachatele  může  být  prospěšný  i  přímo  při  tvorbě  geografického 

profilu, neboť poskytne vhled do pachatelovi osobnosti a jeho životního stylu.135  

V pomyslném žebříčku metod, které je vhodné postupně při vyšetřování trestného 

činu zařadit, je geografické profilování řazeno až za psychologický profil pachatele. Ke 

geografickému profilování se tedy přistupuje až po vyčerpání klasických vyšetřovacích 

metod,  ale  i  těch  více  specializovaných,  jako  je  právě  psychologické  profilování  či 

spojování  trestných  činů  do  série.  Rossmo  zmiňuje  tři  hlavní  kritéria  pro  použití 

geografického  profilování  na  konkrétní  případ.  Mělo  by  jít  o  sérii  trestných  činů, 

u kterých  lze  předpokládat,  že  je  spáchal  jeden  pachatel.  Útoků  v sérii  by  mělo  být 

minimálně  pět  a  trestné  činy  by  to  měly  být  natolik  závažné,  aby  bylo  použití  této 

poměrně  časově  náročné  metody  důvodné.136  Bartol  a  Bartol  navíc  přidávají  krátký 

časový interval mezi jednotlivými útoky a kontinuitu útoků, stabilní operační základnu 

pachatele či dostatečnou rozptýlenost trestných činů.137 Vždy se však mohou vyskytnout 

případy, které budou i přes určité typové nedostatky k vytvoření geografického profilu 

také vhodné. Může jít i o jeden samostatný trestný čin, pokud je k dispozici dostatek míst 

spojených s pachatelovou trestnou činností. Jde například o banky, půjčovny aut či kol 

nebo místa, kde použil telefon či vybral peníze z platební karty.138 

Geografické  profilování  v  sobě  zahrnuje  jak  objektivní,  tak  subjektivní  stránku. 

Objektivní  stránkou  je  použití  různých  metod  geostatistiky  a  kvantitativních  měření, 

jedním z nich je například program CGT (Criminal geographical targeting). Subjektivní 

stránkou geografického profilování je pak tvorba a výklad mentálních map pachatele. 139 

Při vytváření geografického profilu je nejdůležitější vstupní informací místo 

spáchání trestného činu a časový horizont útoku, v úvahu je však potřeba vzít mnohem 

více faktorů. Jedním z nich je počet útočníků a jejich typ. Pro geografické profilování 

jsou nevhodné velké zločinecké skupiny s proměnlivou členskou základnou a hierarchií. 

 
135 Tamtéž, s. 211-213 
136 Tamtéž, s. 212-218 
137 BARTOL, Curt R. a Anne M. BARTOL, cit. dílo, s. 117 
138 ROSSMO, Kim, cit. dílo,  s. 215 
139 Tamtéž, s. 213 
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U menších a stabilnějších skupin se profilující zaměřuje na vedoucí osobu a místa s ní 

spojená.  Pro  určení  typu  pachatele  je  vhodné,  pokud  byl  již  předem  vytvořen  jeho 

psychologický profil a informace ohledně jeho osobnosti a zázemí tak lze čerpat z něho. 

Mezi další důležitá místa, která jsou potřebná ke zvážení, patří například hlavní dopravní 

tepny a dálnice v okolí místa činu, které útočník nejspíše využije, pokud je řidič. Pokud 

útočník  nepoužívá  vozidlo,  s největší  pravděpodobností  využije  hromadnou  dopravu, 

cyklostezku  či  chodníky  pro  pěší.  Všechna  tato  místa,  včetně  autobusových  zastávek 

a nádraží, je nutné brát na zřetel. Místa, kde se pachatel pohybuje a která vybírá pro své 

útoky, jsou pomyslně vymezeny hranicemi, které útočník překračuje jen v ojedinělých 

případech. Tyto hranice nemusí být jen fyzické, jako například jezera, řeky, oceány či 

dálnice, ale i psychologické. Mnoho pachatelů z nižších socioekonomických vrstev se 

vyhýbá bohatším čtvrtím, obdobný koncept funguje například i u etnicky homogenních 

čtvrtí. Zkoumat je dále třeba demografickou strukturu sousedních čtvrtí, jelikož pachatelé 

se často zaměřují na konkrétní etnickou skupinu obyvatel, územní plánování či obvyklá 

místa každodenních aktivit oběti. Pokud se jeden ze série útoků neobvykle vymyká, měla 

by mu být věnována mimořádná pozornost, neboť může poskytnout vodítko k vyřešení 

případu.140  

Tvorba  geografického  profilu  je  individuální  dle  závažnosti  případu  a  použité 

metody,  obecně  se  však  dá  postup  přípravy  tvorby  geografického  profilu  shrnout  do 

několika za sebou jdoucích úkonů: 

1. Důkladné pročtení všech záznamů daného případu, včetně výpovědí svědků, 

pitevní zprávy a psychologického profilu pachatele, pokud byl vytvořen 

2. Detailní průzkum scény trestného činu, případně z něj pořízených fotografií 

3. Rozhovory s vyšetřovateli 

4. Návštěva všech kriminálních sítí pachatele, je-li to proveditelné 

5. Posouzení demografických informací v sousedství místa činu 

6. Prostudování ulic, plánu dopravy a využití místa  

7. Analýza 

8. Příprava zprávy141 

 
140 Tamtéž, s. 213-214 
141 Tamtéž, s. 218-219 
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  Geografické profilování je zastřešující pojem pro různé teorie a postupy, nejedná 

se o jednotný systém. Mezi nejznámější teoretická východiska patří: 

•  Princip  nejmenšího  úsilí  –  tvrdí,  že  pokud  existuje  více  možností  dosáhnout 

stejného výsledku, člověk přirozeně volí nejsnazší variantu. Ne vždy to však z hlediska 

výběru místa trestného činu znamená to s nejkratší vzdáleností od místa bydliště. Je třeba 

brát v potaz i překážky, na které může pachatel v konkrétním terénu narazit.  

•  Vzdálenostní  úpadek  –  popisuje  vztah  mezi  vzdáleností  pachatele  od  bydliště 

a četností jím spáchaných trestných činů. Čím je pachatel dále od svého domova, klesá 

obvykle  četnost  jeho  útoků,  což  dokazuje,  že  pachatel  se  cítí  jistěji  v dosahu  svého 

domova. To však neplatí bezvýhradně, neboť na těsné okolí bydliště se naopak vztahuje 

výjimka.  V této  oblasti,  která  se  pro  účely  geografického  profilování  označuje  jako 

komfortní či nárazníková zóna, hrozí vysoké riziko pachatelova odhalení, neboť v tomto 

pásmu je takřka nemožné udržet anonymitu. Při výběru místa útoku jde tedy ze stran 

pachatelů o snahu jakéhosi ideálního mixu alespoň částečné anonymity a zároveň pocitu 

jistoty z místa, které znají a které není daleko od jejich domova.142  

• Kruhová hypotéza – vysvětluji výše v této podkapitole 

• Koncept mentálních map – viz výše  

Ani Kim Rossmo se při svém výzkumu nevyhnul rozdělení pachatelů do několika 

skupin. Toto schéma se zakládá na přirovnání útočníka a oběti k lovci a kořisti. Samotné 

„lovení“  sestává  ze  dvou  částí,  vyhledávání  oběti  a  způsobu  útoku.  Dle  způsobu 

vyhledávání oběti jsou pachatelé označování jako: 

• Hunter (Lovec)-  nejčastější typ predátora, cíleně se vydává na lov a vyhledává 

nejvhodnější oběť. Lovec útočí ve svém domovském městě, ne daleko od místa bydliště, 

kde má základnu.   

• Poacher (Pytlák)- tento typ pachatele, stejně jako lovec, plánovaně vyráží hledat 

oběť, na rozdíl od něj však nemá jako základnu svůj domov a pohybuje se mimo město, 

kde bydlí  

•  Troller  –  oběti  nevyhledává  cíleně,  útočí,  pokud  nastane  vhodná  příležitost. 

O spáchání  trestného  činu  ovšem  často  fantazíruje,  a  tak  ho  má  částečně  dopředu 

promyšlený.  

 
142 PETHERIC, Wayne a Brent E. TURVEY. In: TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 87-89 
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• Trapper -  při páchání trestné činnosti využívá svého povolání či postavení, oběť 

tak nemusí nijak „lovit“, neboť k němu přijde sama. Typickým příkladem je zdravotní 

sestra vraždící ošetřující pacienty.  

Dle metody, kterou pachatel používá k útoku na oběť, se v této koncepci rozlišují 

následující tři typy útočníků: 

• Raptor (Dravec) - útočí bezprostředně při setkání s obětí, jde o nejčastější typ 

útoku. 

• Stalker – svoji oběť delší dobu pronásleduje, pohybuje se tak v aktivní zóně  oběti, 

kde i ve vhodný moment zaútočí. Vyšetřování by se tak mělo zaměřit především na místa 

spojená s pohybem a aktivitami oběti. 

• Ambusher (Útočník ze zálohy) - oběti se snaží vlákat do jemu blízkých míst, kde 

má zázemí a situaci více pod kontrolou. Tělo oběti je většinou nalezeno v domě pachatele 

nebo jeho okolí.143  

Rozdělení je spíše orientační a vždy budou existovat jedinci, kteří se budou danému 

popisu vymykat. Myslím si však, že je tato typologie pachatelů mnohem propracovanější 

než například Canterova teorie marauder/commuter, která je v geografickém profilování 

také využívána. Kombinací typologie způsobu pachatelova vyhledávání oběti a stylu jeho 

útoku  na  ni  vznikne  množství  variant,  což  vede  k  přesnějšímu  vystihnutí  podstaty 

pachatele, a tím i účinnějšímu zaměření vyšetřování. Některé varianty jsou běžnější než 

jiné,  typicky  hunter/raptor  nebo  trapper/ambusher  jsou  mezi  pachateli  častější  než 

trapper/raptor či hunter/ambusher.144 

Geografické profilování jako takové je v určitých případech přínosným postupem, 

stejně  jako  i  u  jiných  specifických  vyšetřovacích  metod  je  však  třeba  používat  jej 

obezřetně a nezapomínat na doplňkovou povahu tohoto postupu. Kritika geografického 

profilování je zaměřena především na fakt, že tato metoda vytrhává z celkového obrazu 

trestného činu pouze jeden jeho aspekt, a to místo činu, případně ostatní místa s trestným 

činem spojená. Spáchá-li tak více zločinců trestné činy ve stejném okruhu míst, 

geografický  profil  je  mezi  sebou  nedokáže  odlišit,  pokud  není  podpořen  profilem 

psychologickým.  Pro  správnost  geografického  profilu  je  také  stěžejní  správné  spojení 

jednotlivých útoků do série a větší počet útoků v sérii. Útočník mnohdy změní svůj okruh 

působnosti  z vnějších  příčin,  například  kvůli  postupující  vyšetřování.  Takové  chování 

 
143 ROSSMO, Kim, cit. dílo, s. 139-144 
144 Tamtéž, s. 143-144 
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pak  neodráží  jeho  skutečnou  vůli,  což  může  zásadním  způsobem  změnit  výsledek 

geografického profilu.145 Mnoho odborníků také neuznává geografické profilování jako 

samostatnou metodu a přiklání se spíše k jeho podřazení pod investigativní psychologii 

jako takovou, ze které svým způsobem vychází.146  

2.4 Behaviorální analýza 

Behaviorální  analýza  či  také  behaviorální  důkazní  analýza  (  BEA)  byla  v druhé 

polovině 90. let představena americkým forenzním vědcem Brentem Turveyem. Ten tuto 

metodu vytvořil jako odpověď na do té doby užívané způsoby psychologického 

profilování, které jsou popsány výše. 147 Výrazným propagátorem této metody je i česká 

kriminalistka Jiřina Hofmanová, která mimo jiné absolvovala studijní pobyt na Jednotce 

behaviorální analýzy Akademie FBI. Hofmanová popisuje behaviorismus jako „…jeden 

ze  směrů  filozofie,  který  zkoumá  psychické  vlastnosti  lidí  z výsledku  jejich  činnosti 

v určitých situacích.“ Na základech tohoto směru položenou behaviorální analýzu pak 

definuje jako … „obor kriminalistiky, který zkoumá zákonitosti mezi způsobem páchání 

kriminalisticky relevantní události a jejími účastníky, jehož cílem je vypracovat metody 

na určení modelu psychických a fyzických vlastností pachatele a dalších informací, které 

jsou potřebné na vypátrání pachatelů, jejich usvědčení ze spáchání trestných činů a také 

na  zdokonalování  systému  preventivních  opatření.“ 148  Hofmanová  rozděluje  obsah 

behaviorální  analýzy  do  třech  úrovní:  teoretické,  formální  a  aplikační,  přičemž  do 

aplikační části je zařazeno právě sestavování kriminálního profilu pachatele. 149  

 Behaviorální  analýza  je  koncept  založený  především  na  důkladném  zkoumání 

behaviorálních  důkazů.  Behaviorálním  důkazem  je  přitom  myšlen  „jakýkoliv  fyzický, 

listinný  či  svědecký  důkaz,  který  pomůže  objasnit,  zda,  případně  kdy  a  jak  se  událost 

stala.“150  Behaviorální  důkazní  prostředek  se  ve  většině  případů  fyzicky  neliší  od 

jakéhokoliv jiného důkazního prostředku, rozdíl spočívá v jejich výkladu. Jako příklad 

lze uvést skvrny od krve, které mohou napomoci zjistit pachatelovu DNA, ale lze z nich 

vyvodit i důležité informace o typu zranění a průběhu útoku.151  

 
145 PETHERIC, Wayne a Brent E. TURVEY. In: TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 90 
146 EBISIKE, Norbert, cit. dílo,  s. 34 
147 NORRIS, Gareth. In: PETHERIC, Wayne, cit. dílo, s. 11 
148 HOFMANOVÁ, Jiřina, cit. dílo,  s. 59 
149 Tamtéž, s. 71-72 
150 TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 123 (překlad vlastní) 
151 Tamtéž, s. 123 
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Behaviorální profil je realizována především prostřednictvím tří forenzních disciplín: 

forenzní analýzy, forenzní viktimologie a analýzy místa trestného činu, zapojeny však 

mohou  být  i  další  obory.  Výsledky  z těchto  šetření  jsou  důkladně  zpracovány  se 

zaměřením na nalezení možných vzorců chování pachatele a jím zanechaných 

behaviorálních  stop,  které  by  mohly  být  nápomocny  při  vyšetřování.  Behaviorální 

analýza  striktně  dodržuje  pravidlo,  dle  kterého  musí  být  všechny  závěry  založeny  na 

hmatatelných  důkazech.  Je  tedy  zřejmé,  že  bez  výše  uvedených  oborů,  zejména  pak 

forenzní  analýzy,  by  nebylo  možné  žádný  profil  sestavit.  Šetření  by  měli  provádět 

odborníci v oboru, nikoliv samotný profilující, pokud sám není forenzním vědcem. Cílem 

je vyhnout se tak nepodloženým domněnkám a zkreslením. Behaviorální analýza se, na 

rozdíl o jiných směrů, nedívá na psychologické profilování jako na metodu, která dokáže 

pachatele jednoduše rozřadit do několika skupin. Každého pachatele vidí jako 

individuální,  v čase  se  měnící  osobnost,  profil  proto  nesmí  být  brán  jako  statický 

dokument. Nově zjištěné informace musí být zpracovány tak, aby odrážely skutečný stav, 

třebaže změní celý psychologický profil. Častá chyba profilujících totiž spočívá 

v prvotním  vytvoření  určitého  obrazu  pachatele,  často  právě  dle  teorií  o rozřazování 

pachatelů  do  skupin,  a  následném  utvrzování  se  v jeho  správnosti.  Jakákoliv  nová 

informace je v takových případech vyložena tak, aby byla v souladu s typem pachatele 

určeným  na  počátku  a  jeho  psychologickým  profilem,  čemuž  se  behaviorální  analýza 

snaží vyhnout. 152 

Behaviorální analýza se skládá ze dvou rovnocenných fází, rozdělených dle toho, 

jaký cíl sledují. Jde o fázi investigativní a fázi soudního řízení. V investigativní fázi je 

behaviorální analýza zaměřena na rozpoznávání vzorců chování neznámého pachatele. 

Cílem je především spojit trestné činy do série, zúžit množství potenciálních pachatelů, 

pomoci  vyšetřovatelům  s výběrem  vhodné  vyšetřovací  strategie  a  taktiky  výslechu. 

Profilující  se  také  může  snažit  posoudit  nebezpečnost  pachatele  a  pravděpodobnost 

zvyšování intenzity útoků. Ve fázi soudního řízení je behaviorální analýza aplikována na 

trestné činy, u kterých je znám podezřelý či obviněný. Profilující odborník se především 

snaží  přiblížit  pachatelovu  motivaci  k danému  činu  a  zhodnotit  váhu  předložených 

behaviorálních  důkazů.  Profilující  však  musí  dbát  na  to,  aby  vystupoval  nestranně 

a poskytoval nezkreslený pohled na případ.153  

 
152 Tamtéž, s. 124-126 
153 Tamtéž, s. 126-127 
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Behaviorální analýza je výjimečná svým přístupem, kdy se snaží oprostit od odhadů 

a  stavět  svá  stanoviska  pouze  na  fyzických  důkazech.  Na  rozdíl  od  většiny  ostatních 

přístupů k profilování se vyhýbá vzájemnému srovnávání případů a jejich rozdělování 

(resp. rozdělování jejich pachatelů) do kategorií. Zároveň se však tato metoda příliš neliší 

od  klasického  vyšetřování,  neboť  dobrý  vyšetřovatel  by  měl  být  schopen  pracovat 

s důkazy tak, aby z nich mohl vyvodit závěry o pachatelově chování. Celý proces je tak 

přirozeně  závislý  především  na  schopnosti  a  citu  profilujícího  vyčíst  z důkazů  takové 

informace, dle kterých bude možné od sebe pachatele odlišit.  
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3 Případy použití profilování v praxi 

V následující  kapitole  bych  chtěla  na  příkladu  dvou  úspěšných  profilů  ukázat 

profilování  v praxi.  Jako  první  jsem  se  rozhodla  popsat  méně  známý  případ  Carmina 

Calabra,  který  vypracoval  John  Douglas  z Jednotky  behaviorálních  věd  FBI.  Druhým 

příkladem  je  naopak  velmi  známý  profil  železničního  násilníka  Johna  Duffyho,  který 

vypracoval David Canter podle metody investigativní psychologie. 

3.1 Carmine Calabro 

V říjnu 1979 došlo v newyorské čtvrti Bronx k vraždě 26leté Francine Elveson. Ta 

expres  tiskse  živila  jako  učitelka  handicapovaných  dětí  v  denním  stacionáři,  přičemž 

sama trpěla lehkým tělesným postižením. Její tělo bylo nalezeno na střeše budovy, ve 

které žila v jednom z bytů společně s rodiči. Již na první pohled byla zřejmá mimořádná 

brutalita  činu.  Nahé  tělo  oběti  bylo  zanecháno  v nepřirozené  poloze  připomínající 

hebrejské písmeno chai, kolem kotníků a zápěstí měla uvázané silonové ponožky a přes 

hlavu natažené kalhotky. Měla zlomenou čelist, tváře, nos a několik vypadaných zubů. 

Po těle měla mnoho povrchových tržných ran a na stehnech a kolenou byly nalezeny stopy 

po  kousnutí.  Jako  příčina  smrti  bylo  určeno  uškrcení  za  použití  pásku  od  kabelky. 

Posmrtně pachatel oběti uřízl bradavky, které umístil na její hrudník.  Ve vagině měla 

zasunutý deštník a na stehnech a břiše nápisy „Fuck you“ a „You can’t stop me.“ Na 

místě se nenašlo mnoho forenzních důkazů. Na těle byly sice detekovány stopy spermatu, 

v té době však ještě nebylo možné provést analýzu DNA. Během pitvy pak byl na těle 

oběti  nalezen  vlas,  prokazatelně  patřící  osobě  afroamerického  původu.  Z pozdějších 

výpovědí bylo zjištěno, že veškeré předměty na místě činu patřily oběti, včetně pásku, 

kterým byla uškrcena. Chyběl naopak pouze zlatý řetízek s přívěskem ve tvaru písmene 

chai, který Francine nosila a podle kterého bylo zřejmě její tělo posmrtně 

naaranžováno.154  

Newyorští policisté vyslechli přes dva tisíce svědků a potencionálních podezřelých, 

avšak i přes mimořádnou snahu případ vyřešit se vyšetřování ocitlo ve na mrtvém bodě. 

Detektivové, kteří případ vedli, se tak obrátili s žádostí o pomoc na Jednotku 

behaviorálních věd FBI v Quanticu. Tamním agentům předali všechny potřebné 

materiály, včetně fotek z místa činu a pitevního protokolu. Případu se ujal John Douglas 

 
154 DOUGLAS, John E. a Mark OLSHAKER. Mindhunter: Inside the FBI's elite serial crime unit. New 
York: Pocket books, 1996. ISBN 0-671-52890-4. s. 157-160 
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a po důkladném prostudování všech dokumentů sestavil pravděpodobný profil pachatele 

vraždy Francine Elveson.155 Dle něho je pachatel:  

• muž ve věku mezi 25-35 lety 

• běloch, nevyčnívajícího vzezření 

• nezaměstnaný, „noční sova“ 

• žijící poblíž místa činu, pravděpodobně s rodiči či starší příbuznou 

• svobodný, bez blízkých přátel 

• nedokončil střední či vysokou školu, nemá vojenský výcvik 

• nevlastní řidičské oprávnění 

• je, nebo byl léčený na psychiatrii, v minulosti se pokusil o sebevraždu oběšením 

• není uživatelem drog ani alkoholu 

• vlastní obsáhlou sbírku pornografie se zaměřením na bondáž a sadomasochismus 

• tato vražda byla jeho prvním vážným trestným činem, je však téměř jisté, že ve 

vraždění bude pokračovat, pokud bude na svobodě 

• pachatele policie pravděpodobně již vyslýchala, policii se snaží být nápomocen156   

Profil  se  na  první  pohled  může  jevit  nahodile,  Douglas  měl  však  všechny  body 

poměrně pečlivě podložené a ve výsledku je vidět, že nejde jen o pouhý odhad. Již na 

začátku profilování bylo jasné, že jde o spontánní trestný čin, kdy pachatel využil vhodné 

příležitosti  k  napadení.  To  bylo  založeno  především  na  faktu,  že,  dle  výpovědi  jejich 

rodičů, chodila Francine z domova střídavě po schodech a střídavě používala výtah. Vrah 

tak nemohl tušit, zda ji zrovna v ten den zachytí na schodech, jak se nakonec stalo. Dalším 

důvodem je absence zbraně u pachatele. Jak již bylo zmíněno, všechny předměty na místě 

činu patřily oběti, včetně pásku, kterým byla zavražděna. Je velmi nepravděpodobné, že 

by pachatel plánoval útok a nevzal by si přitom s sebou nic k jeho provedení. Oběť také 

pachatele pravděpodobně znala, alespoň od vidění. Vyšetřovatelé zjistili, že Francine byla 

přepadena na schodech a až poté dovlečena na střechu, nebyl však slyšet žádný křik a na 

těle chyběly stopy po obraně. Jelikož pachatel budovu evidentně dobře znal, musel zde 

buď bydlet, nebo pracovat. Dá se také předpokládat, že cizího člověka by si v domě někdo 

všimnul.  Dle  doby  útoku  v ranních  hodinách  je  pachatel  zřejmě  nezaměstnaný,  nebo 

zaměstnaný jen na částečný úvazek. Z toho důvodu si nemůže dovolit vlastní byt, takže 

 
155 Tamtéž, s. 159 
156 Tamtéž, s. 159-160 
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se nabízí varianta společného bydlení s rodiči či jinými příbuznými. Možnost 

spolubydlení s přáteli Douglas zamítl, neboť pachatel takového činu bude bezpochyby již 

od  pohledu  podivín,  který  se  nedokáže  dobře  začlenit  do  společnosti.  Z toho  důvodu 

nebude mít žádné stálé přátele ani partnerku. Z finančních důvodů také nebude vlastnit 

automobil,  dopravuje  se  tak  hromadnou  dopravou  či  pěšky.  To  potvrzuje  domněnku 

o pachateli z blízkého okolí místa činu. Přestože byl na těle oběti nalezen afroamerický 

vlas, Douglas si byl jistý, že jde o pachatele bílé barvy pleti. Tohoto typu vraždy se totiž 

v drtivé většině případů dopouští pachatelé na oběti stejné rasy, jaké sami jsou. Z výše 

uvedeného také plyne, že se jedná o dezorganizovaného pachatele, který nemá čin předem 

naplánovaný a jedná spíše zkratkovitě. I přes impulsivní povahu činu měl však útočník 

nutkání posmrtného zohavení těla oběti s až rituálními prvky. Takové jednání ukazuje na 

vážnou psychickou poruchu pachatele, kvůli které se s nejvyšší pravděpodobností léčil, 

či  léčí  v psychiatrické  léčebně,  a  užívá  medikaci.  Není  vyloučené,  že  se  v minulosti 

pokusil o sebevraždu, v úvahu přichází zejména škrcením, což koresponduje se 

způsobem zavraždění oběti. Z důvodu psychické nestability nedokončil studium 

a neúčastnil se vojenského výcviku. Podle způsobu sexuálního zneužití oběti je neznámý 

pachatel  sexuálně  nevyzrálou  a  nejistou  osobou  se  sadistickými  sklony.  Jako  oběť  si 

vybral fyzicky mnohem slabší, zdravotně indisponovanou osobu, kterou nejdříve omráčil 

a až poté sexuálně zneužil.157  

Profil  byl  předán  policii,  a  ta  na  jeho  základě mohla  zúžit  seznam hlavních 

podezřelých. Jako nepravděpodobný pachatel byl ze seznamu vyškrtnut mimo jiné i muž 

dříve odsouzený za sexuální obtěžování, nebo patnáctiletý chlapec, který v domě našel 

peněženku oběti. Z původního seznamu prověřovaných však vyvstala jedna osoba, která 

splňovala  většinu  atributů  profilu,  na  základě  alibi  však  byla  původně  z vyšetřování 

vyloučena. Carmine Calabro byl v té době jednatřicetiletý nezaměstnaný muž, který žil 

se svým otcem ve stejném domě, dokonce i ve stejném patře, jako oběť s rodinou. Policie 

hned v první fázi vyšetřování případu vyslýchala jeho otce, který sdělil, že jeho syn se 

toho  času  nachází  v psychiatrické  léčebně.  Poté,  co  na  Calabra  nepřímo  poukázal 

vytvořený psychologický profil, policie znovu prověřila alibi, tentokrát však důkladněji. 

Zjistila, že Calabro v době vraždy opravdu pobýval v psychiatrickém zařízení. To však 

bylo tak špatně zabezpečeno a hlídáno, že pro něj nemohl být problém z něj odejít a po 

vraždě se do něj zase vrátit, aniž by to personál vůbec postřehl. V době vraždy dokonce 

 
157 Tamtéž, s. 159-164 
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nosil na ruce sádru, pomocí které mohla být dle vyšetřovatelů Francine omráčená. Skutek 

mu však nakonec byl prokázán až díky shodě jeho zubů s otiskem zubů po kousnutí na 

těle oběti.158 

 Calabro se opravdu téměř ve všech bodech shodoval s profilem pachatele 

vytvořeným Jednotkou behaviorálních věd. Byl to nezaměstnaný běloch ve věku okolo 

30 let, který nedokončil střední školu a neúčastnil se ani vojenské služby. Žil se svým 

otcem, s jinými lidmi se příliš nestýkal. Byl klinicky léčen pro depresi, několikrát se také 

pokusil  o  sebevraždu  uškrcením.  V jeho  pokoji  se  při  domovní  prohlídce  našlo  velké 

množství sadomasochistické pornografie. Vyřešena byla nakonec i záhada 

afroamerického  vlasu  nalezeného  na  těle  oběti.    Jak  se  ukázalo,  s případem  vůbec 

nesouvisel,  zůstal  totiž  ve  vaku,  kterým  bylo  převáženo  tělo  Francine  Elveson,  po 

předchozí  oběti.  Za  nějakou  dobu  po  odsouzení  Carmina  Calabra  vyšel  v odborném 

časopise  Psychology  Today  o  případu  článek,  který  popisoval  úlohu  psychologického 

profilování v tomto  konkrétním vyšetřování. Přestože nebyla uvedena jména oběti ani 

pachatele, Calabro, který nikdy nepřiznal svoji vinu, případ rozpoznal a z věznice napsal 

Jednotce behaviorálních věd do Quantica dopis. 159 V dopise stálo mimo jiné: „Pokud je 

profilovanou osobou myšlena moje osoba, jsou v profilu dvě menší chyby. 1. Vystudoval 

jsem střední školu. 2. Nevlastním sbírku pornografie.“160 Dále měl Calabro na profilující 

některé doplňující dotazy, například zda víme o existenci cizího vlasu na těle oběti, svoji 

vinu však stále popíral. Dva profilující agenti se za Calabrem dokonce osobně vydali, aby 

s ním udělali rozhovor, nedozvěděli se však o moc více informací, než bylo v jím psaném 

dopise. Popsali ho jako osamělého člověka, který byl rád, že se o něj někdo zajímá.161 

Výše popsaný profil byl vytvořen agenty FBI ze specializované Jednotky 

behaviorálních věd v Quanticu v rané fázi působené této jednotky. Jde o poměrně typický 

profil  vytvořený  metodou  kriminální  investigativní  analýzy.  Douglas  použil  rozdělení 

pachatelů na organizované/dezorganizované, kdy útočníka zařadil do dezorganizované 

skupiny, dále však spoléhal spíše na svůj cit pro odhad situace a zkušenosti z vyšetřování 

podobných případů, případně statistiky. Když se na vytvořený profil zaměříme, mnoho 

 
158 RESSLER, Robert K. a Tom SHACHTMAN, cit. dílo,  s. 159-160  
159 DOUGLAS, John E. a Mark OLSHAKER, cit. dílo,  s. 164-166 
160 WOLBERT BURGESS, Ann a Steven Matthew CONSTANTINE. A Killer by Design: murderers, 
mindhunters, and my quest to decipher the criminal mind [online]. New York: Hachette Books, 2021 [cit. 
2022-04-10]. ISBN 9780306924880. Dostupné z: 
https://play.google.com/store/books/details?id=BXEnEAAAQBAJ&rdid=book-
BXEnEAAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport   kap. 12 
161 DOUGLAS, John E. a Mark OLSHAKER, cit. dílo, s. 165-166 
 



56 
 

bodů je v něm uvedeno na základě toho, že je to zkrátka statisticky nejpravděpodobnější 

varianta.  Tyto  poznatky  jsou  však  většinou  tak  obecné,  že nepomohou  k odlišení 

pachatele.  V tomto  profilu  mi  jako  stěžejní  přijde  úvaha  o  hospitalizaci  pachatele 

v psychiatrické  léčebně  a  pokusu  o  sebevraždu.  Jednak  jde  o  znak,  který  u  pachatelů 

těchto druhů vražd nejspíše není zcela ojedinělý, ale ani tak častý, jako jiné indicie. Také 

však jde o informaci, která je pro vyšetřovatele jasná a lehce uchopitelná, v praxi hned 

mohou například  zkontrolovat  pacienty psychiatrických léčeben v okolí.  Douglas také 

správně odhadnul nepříslušnost nalezeného vlasu k celému případu, což je dobrý příklad 

důležitosti celkového dojmu z místa činu, který někdy napoví více, než konkrétní důkaz, 

který může být slepou stopou.  

K dopadení  pachatele  v tomto  případě  psychologický  profil  zcela  jistě  dopomohl, 

nelze mu však přikládat jedinou zásluhu, primárně šlo o práci vyšetřovatelů.  Carmine 

Calabro byl i bez psychologického profilu v užším seznamu potencionálních pachatelů, 

nebýt chybně ověřeného alibi, byl by nejspíše usvědčen mnohem dříve. Psychologický 

profil však vyšetřovatele navedl na správnou stopu, a Calabro byl tak znovu a důkladněji 

prověřen a usvědčen.  

3.2 John Duffy 

Počátkem  roku  1982  začalo  v  Londýně  strmě  přibývat  násilných  útoků  na  ženy. 

K znásilněním  docházelo  vždy  v okolí  železničních  stanic  v Londýně  a  jeho  okolí. 

V průběhu  následujících    čtyř  let  došlo  k celkem  18  znásilněním  v okolí  železničních 

stanic, v  roce 1985 byly takto dokonce znásilněny tři oběti za jediný večer. Kromě výběru 

místa činu útoky spojoval i stejný modus operandi: nejprve došlo k přepadení za pomoci 

nože, a poté byly obětem svázány ruce provazem. Útočník po činu rychle odjel z místa 

vlakem. Policie tak předpokládala, že jde o sériového pachatele znásilnění, později však 

také odtajnila, že od začátku tušila, že se jedná o dva pachatele. V prosinci roku 1985 se 

však něco změnilo a pachatel přistoupil k první vraždě. Devatenáctiletá dívka byla poblíž 

železniční stanice opakovaně znásilněna, a poté uškrcena provazem. Během následujícího 

půlroku pak byly podobným způsobem zavražděny další dvě ženy, včetně patnáctileté 

dívky, jejíž tělo bylo navíc nalezeno ohořelé.162  

 
162 BARTOL, Curt R. a Anne M. BARTOL, cit. dílo, s. 63-64 
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V období mezi vraždami byl ke spolupráci přizván psycholog David Canter, který 

později svůj postup vytváření psychologických profilů nazval jako investigativní 

psychologii. Vyšetřování „železničního násilníka“, jak ho média pojmenovala, bylo jeho 

prvním  případem,  a  dokonce  vůbec  prvním  použitím  metody  profilování  ve  Velké 

Británii.  Canter  byl  osloven  jako  psycholog  a  sám  později  přiznal,  že  s profilováním 

neměl žádné zkušenosti. Věděl, že podobné případy v USA řeší speciální jednotka FBI, 

veškeré dostupné materiály se však týkaly spíše konkrétních zkušeností agentů 

a neposkytovaly žádný návod, jak při profilování postupovat. Jeho prvním úkolem bylo 

vůbec zjistit, které případy spolu souvisí a spojuje je stejný pachatel. Canter usoudil, že 

k porovnání spáchaných trestných činů bude třeba získat z místa činu a od obětí mnohem 

detailnější  informace,  než  jaké  policie  dosud  shromáždila.  Důležité  bylo  především 

zodpovědět  otázky  ohledně  pachatelova  chování,  například  jakým  způsobem  oběti 

vysvlékl, jaké prostředky použil, jak s oběťmi komunikoval. Canter nakonec s týmem 

vytvořil okolo sta různých takových kategorií, pomocí kterých přesně popsal téměř 30 

útoků, u kterých bylo podezření, že by je mohl spáchat stejný útočník. Vzhledem k tomu, 

že by takové množství bylo složité porovnávat ručně a bylo by i mnohem náchylnější na 

chyby,  Canter  se  rozhodl  využít  počítačový  program,  který  dříve  vytvořil  za  účelem 

třídění marketingových dotazníků. S pomocí programu se brzy podařilo vyčlenit útoky, 

které  provázely  podobné  vzorce  chování  pachatele  na  místě  činu.  Zároveň  se  však 

ukázalo, že pachatel, jak získává na sebejistotě, svoje chování s každým dalším útokem 

postupně mění. S obětmi například tráví po činu více času, vede s nimi rozhovory. Co se 

týká vzhledu pachatele, výpovědi obětí se rozcházely. Někdo útočníka popisoval jako 

vysokého, někdo naopak, že je menšího vzrůstu. Vlasy pachatele oběti líčily také zcela 

odlišně, od krátkých černých až po dlouhé světlé. Shoda ve výpovědích však panovala 

u chování pachatele. S vyhlédnutou obětí většinou navázal slovní kontakt, poté ji zezadu 

popadl a ke krku přiložil nůž. Jako hlavní spojovatel se ukázalo specifické svazování 

palců  oběti  za  zády.  To  byl  mimochodem  i  důvod,  proč  vyšetřovatelé  spojili  případy 

znásilnění  s vraždami,  které  se  odehrály  o  něco  později.  Po  znásilnění  pachatel  často 

s obětmi strávil nějaký čas a poradil jim, jak se dostanou domů. S čím si však Canter 

nevěděl rady, byla otázka, proč pachatel nejspíše přešel od znásilňování k vraždění. 163  

V červenci  1986  Canter  vyšetřovatelům  představil  předběžný  profil  neznámého 

pachatele. Pachatel dle něj bude s vysokou pravděpodobností splňovat tato kritéria:  

 
163 CANTER, David, cit. dílo  
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• muž ve věku okolo 25-30 let 

• světlé vlasy, výška okolo 175 cm 

• pravák, krevní skupina A, typ „sekretor“ 

• žije v okruhu, který je ohraničený prvními třemi případy znásilnění v roce 1983 

• žije nejspíše s manželkou či přítelkyní, pravděpodobně bez dětí 

• pracuje v zaměstnání, které vyžaduje alespoň částečnou kvalifikaci 

• v zaměstnání nepřijde příliš do kontaktu s lidmi, obzvláště ne se ženami 

• od června 1984 navíc pravděpodobně pracuje o víkendech 

• spíše uzavřený, má však 1-2 blízké kamarády – muže 

• je sexuálně zkušený 

• vyzná se v systému železnic 

• v období mezi říjnem 1982 a lednem 1984 byl nejspíše nějaký čas zadržený 

• zadržen nebyl kvůli trestnému činu v sexuální oblasti, ale spíše kvůli agresivnímu 

napadení, možná pod vlivem alkoholu či drog164 

Na konci roku 1986 byl policií zadržen a obviněn ze tří vražd a několika znásilnění 

John Duffy. K poukázání na Duffyho velkou měrou dopomohl i Canterův profil, který se 

ukázal jako velmi přesný, což překvapilo nejen vyšetřovatele, ale i samotného Cantera. 

Duffy nebyla pro policii zcela nová postava, byl na seznamu podezřelých již od začátku 

vyšetřování. Seznam byl utvořen primárně na základě krevní skupiny pachatele, která 

byla nalezena na místě činu. Jde o zvláštní druh krve, jejíž nositelé se nazývají sekretoři 

a odlišují se tím, že jejich krev je přítomna v tělních tekutinách. Tento typ krve je poměrně 

vzácný, šlo tak o dobrý výchozí bod pro vytvoření seznamu podezřelých. Ten však i tak 

čítal okolo dvou tisíc lidí a John Duffy se nacházel až v jeho druhé části. Mimo shodující 

se krevní skupiny na něj byl zařazen kvůli znásilnění manželky a vyhrožování pomocí 

nože poté, co od něj odešla. Sexuálního násilí se na manželce dopouštěl i během jejich 

vztahu. Policisté však toto jeho jednání mylně považovali spíše za „obyčejné“ domácí 

násilí,  a  Duffyho  tak  nepovažovali  za  příliš  pravděpodobného  pachatele.  Mezi  všemi 

podezřelými však nejvíce odpovídal vytvořenému profilu, především byl jediný, kdo žil 

v oblasti,  kterou  Canter  označil  jako  pravděpodobné  bydliště  pachatele. 165  Duffyho 

usvědčily  mimo  jiné  i  nesporné  forenzní  důkazy  a  v roce  1987  byl  odsouzen  k šesti 

 
164 Tamtéž 
165 Tamtéž 
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doživotním trestům za dvě vraždy a pět znásilnění. Později se přiznal k více než dvaceti 

dalším  sexuálním  napadením.  Policii  však  také  sdělil,  že  u všech  vražd  a  v několika 

případech  znásilnění  měl  komplice,  kterým  byl  jeho  přítel  z dětství,  David  Mulcahy. 

Společně  vyráželi  na  „lov“  s cílem  najít  opuštěnou  ženu  poblíž  železniční  stanice. 

Opatřeni byli předměty jako kukly, nože a pásky na umlčení a oslepení oběti. Při soudním 

procesu  s Mulcahym  se  při  přezkoumávání  důkazů  zjistilo,  že  jeho  otisky  prstů  se 

nacházejí  na  pásce,  kterou  byla  jedna  z  objetí  svázána.  Nebýt  tak  této  chyby  při 

vyšetřování, mohl být celý případ vyřešen mnohem dříve.166 

Jelikož je totožnost pachatele známá, lze poměrně snadno určit, v jakých bodech se 

Canterův  profil  shodoval  s reálným  útočníkem.  Jak  již  bylo  řečeno,  nejdůležitějším 

aspektem bylo určení pachatelova bydliště. Canterův prvotní nápad byl rozdělit trestné 

činy  po  jednotlivých  letech  a  každý  rok  zvlášť  zakreslit  do  mapy.  Případy  znásilnění 

a vražd  se  rozpínaly  podél  železnic  po  celém  Londýně  a  jeho  okolí,  první  tři  případy 

znásilnění v roce 1983 však byly spáchány v poměrně malém okruhu. Canter odvodil, že 

pokud  spojí  místa  těchto  prvních  útoků,  pachatel  bude  pravděpodobně  bydlet  někde 

uprostřed  tohoto  trojúhelníku.  Vysvětlení  je  takové,  že  pachatel  nejdříve  útočil  spíše 

neplánovaně a v místech, která jsou blíže jeho domovu, postupně za činy dojížděl do stále 

vzdálenějších lokalit. Duffy opravdu bydlel ve vymezeném trojúhelníku. Po jeho 

dopadení se navíc zjistilo, že všechna místa, kde zločiny páchal, i ta vzdálenější, nějakým 

způsobem  znal,  a  nebyly  pro  něj  tak  zcela  cizí.  Šlo  tedy  o  činy  evidentně  dopředu 

plánované. I ve většině dalších bodů se Canter poměrně přesně trefil do charakteristiky 

Johna Duffyho. V době zadržení bylo Duffymu 29 let, živil se jako tesař na železnici, byl 

rozvedený a neměl děti. Trestné činy byly předem dobře plánované, s velmi podobným 

průběhem. To poukazuje spíše na staršího pachatele, neboť mladiství pachatelé, jsou více 

impulsivní  a  také  páchají  „lehčí“  kriminalitu.  K činům  jako  znásilnění  a  vraždy  se 

pachatel  „dopracuje“  až  s věkem.  Canter  usoudil,  že  útočník  bude  ve  věku  25-30  let, 

neboť konkrétně pro sériová znásilnění je tento věk typický. Typický pachatel znásilnění 

je však také svobodný, v tomto případě však dle Cantera tato charakteristika pachateli 

neodpovídá a dle chování útočníka vůči obětem je zřejmé, že má, nebo měl manželku či 

přítelkyni.  Zároveň  však  není  pravděpodobné,  že  by  s manželkou  či  přítelkyní  měl 

harmonický vztah. Je tedy možné, že právě rozpad vztahu stál na počátku série jeho útoků. 

To, že útočník není rodičem, Canter pouze odhadl, neboť si nebyl schopný představit 

 
166 BARTOL, Curt R. a Anne M. BARTOL, cit. dílo, s. 64-65 
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člověka, který má vlastní děti a takto brutálním způsobem zavraždí patnáctiletou dívku. 

Na  základě  jeho  očividně  dobré  schopnosti  plánovat  přepadení,  Canter  usoudil,  že  je 

pachatel poměrně inteligentní a vykonává spíše odbornější typ práce. Jelikož útoky často 

páchal během všedních dnů, pracuje buď během víkendů, nebo v zaměstnání musí často 

cestovat,  takže  jeho  nepřítomnost  nevzbudí  pozornost.  Duffy  byl  povoláním  cestující 

tesař u Britských drah, což odpovídalo oběma atributům, navíc se tak odůvodnila jeho 

znalost železnic. 167 

Při vyšetřování nakonec došlo i k objasnění náhlé změny pachatelova chování, kdy 

od znásilňování přešel k vraždění obětí. Ukázalo se, že když byl Duffy předvolán k soudu 

ve  věci  napadení  své  manželky,  vyšetřovatelé  k soudu  přivedli  jednu  z obětí  série 

znásilnění  s cílem  zjistit,  zdali  by  Duffyho  neztotožnila.  Oběť  Duffyho  nepoznala,  on 

však rozpoznal ji a rozhodl se raději všechny své další oběti zavraždit, aby ho v budoucnu 

nemohly identifikovat. 168   

Profil „železničního násilníka“ byl prvním profilem vytvořeným Davidem Canterem 

a jeho  až nečekaný úspěch stál za vzestupem metody psychologického profilování ve 

Velké Británii.169 David Canter při své práci na tvorbě psychologických profilů využívá 

přístupu investigativní psychologie, tento obor ostatně sám založil. Profil Johna Duffyho 

je však z doby, kdy byl Canter vyučujícím psychologie a s profilováním neměl dle svých 

slov žádné zkušenosti. I tak jsou v profilu vidět první náznaky geografického profilování, 

konkrétně Canterem později dopodrobna rozpracované metody kruhové hypotézy. Bod 

týkající se pravděpodobného bydliště pachatele byl nakonec nejdůležitější částí profilu 

a poukázal na Johna Duffyho. Velký přínos pro celý obor psychologického profilování 

ve Velké Británii vidím ve využití počítačového programu pro detekci podobných vzorců 

chování u trestné činnosti, díky kterému došlo ke spojení jednotlivých útoků do série. 

U mnohých bodů v profilu Canter spoléhal na statistiku, jako například u věku pachatele, 

vzhledem k typu jím spáchané trestné činnosti. Práce Cantera byla také v určitém ohledu 

snazší, neboť měl k dispozici výpovědi přeživších obětí, čímž o pachateli a jeho chování 

získal cenné informace. Několik bodů v profilu byly navíc informace získané od 

vyšetřovatelů, jejich správnost tak nelze Canterovi připisovat.  

 
167  CANTER, David, cit. dílo   
168 AINSWORTH, Peter B, cit. dílo, s. 95 
169 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 [online]. 2008, 35(10), 1257-1276 [cit. 2022-04-06]. Dostupné z: 
doi:10.1177/0093854808321528  
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Stejně jako v případě Carmina Calabra, ani John Duffy nebyl pro policii neznámou 

osobou. Částečně i kvůli chybám vyšetřovatelů však nebyl vyhodnocen jako 

pravděpodobný  pachatel.  Jelikož  byl  okruh  potencionálních  pachatelů  velmi  zúžen 

atypickou  krevní  skupinou,  stačil  právě  správný  odhad  místa  bydliště,  aby  z okruhu 

vyvstala jediná osoba. Jako poměrně významnou chybu profilu vidím naopak fakt, že 

Canter  předpokládal,  že  za  všemi  činy  stojí  pouze  jeden  pachatel,  třebaže  se  později 

zjistilo, že několika případech šlo o spolupachatelství dvou osob. 

 Lze polemizovat, z jak velké části šlo v případě Johna Duffyho o „štěstí 

začátečníka“, neboť sám Canter přiznal, že ho správnost profilu překvapila. Zřejmě však 

i kvůli tomuto úspěchu se začal Canter tvorbou profilů profesionálně zabývat, a vytvořil 

tak celou řadu teorií, které souhrnně označuje jako investigativní psychologii.  
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4 Limity psychologického profilování  

4.1 Nesprávné užití profilu a etická stránka profilování  

Profilování je doplňková vyšetřovací metoda, která může být v určitých případech 

tím chybějícím dílkem, který dopomůže k vyřešení případu. I tato technika však skýtá 

mnohá úskalí a naráží na problémy při jejím využívání. V některých případech tak může 

špatně  sestavený  a  především  nesprávně  užitý  psychologický  profil  napáchat  mnoho 

škod. Jde zejména o případy, kdy profil svými závěry svede vyšetřovatele na špatnou 

stopu,  poukáže  na  nepravé  podezřelé,  nebo  naopak  potencionální  podezřelé  vyloučí. 

V důsledku těchto omylů se pak oddálí dopadení útočníka, který může dále pokračovat 

v trestné činnosti.170  

Chybně užitý profil však může poškodit i osobní život člověka, který byl 

psychologickým profilem chybně označen jako podezřelý. Zde však již profilování naráží 

na  etické  problémy,  neboť  psychologický  profil  by  nikdy  neměl  řešit  vinu  či  nevinu 

člověka, měl by vyšetřovatele pouze navést správným směrem. Jedním z možných příčin 

pochybení je i fakt, že většina profilujících nejsou profesionálové. Nesdružují se 

v profesní  komoře,  nemají  jasně  daná  pravidla  a  hranice,  které  nesmí  překročit,  tedy 

jakýsi etický kodex. Dle B.E. Turvey 171 je až alarmující, jak lehkovážně a neeticky si 

někteří profilující počínají a neuvědomují si následky, které mohou způsobit.  

V této  podkapitole  bych  chtěla  s pomocí  reálných  příkladů  ukázat,  jak  dochází 

k chybnému  použití,  či  dokonce  ke  zneužití  psychologického  profilu.  Prvně  je  třeba 

rozlišovat profil, který se ukáže jako nepřesný či chybný, a profil, který je při vyšetřování 

chybně použitý. Pokud jsou dodržovány správné postupy, nemělo by užitím 

psychologického profilu dojít k narušení vyšetřování, třebaže je profil špatně sestavený. 

Profilování je pomocnou vyšetřovací metodou, samo o sobě nemůže usvědčit pachatele, 

ani pachatele z vyšetřování vyloučit. Pokud k něčemu takovému dojde, chyba bývá na 

straně osob, které nepochopily význam tohoto vyšetřovacího postupu, nebo jej 

z rozličných důvodů ignorují či zneužívají.  

Zřejmě  nejčastější  chybou  je  považování  osoby  za  vinnou  na  základě  toho,  že 

odpovídá vytvořenému psychologickému profilu neznámého pachatele. Cílem 

profilování  je  zúžit  okruh  podezřelých  či  určit  pořadí,  v jakém  by  podezřelí  měli  být 

prověřováni. I pokud by sestavenému profilu odpovídala jen jedna osoba, nečiní to z ní 

 
170 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 603 
171  Tamtéž, s. 602 
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ještě  pachatele.  Je  na  vyšetřovatelích,  aby  shromáždili  dostatek  důkazů,  které  jejich 

domněnku o pachateli skutku potvrdí či vyvrátí. Samotný „padnoucí“ profil nelze chápat 

jako důkaz. Jako ukázkový případ takového pochybení níže uvádím vyšetřování 

bombového útoku v atlantském parku Centennial.172  

Opačným a neméně chybným případem je pak pokládání osoby za nevinnou, neboť 

psychologickému profilu neodpovídá. Žádný podezřelý by neměl být vyloučen 

z vyšetřování  jen  na  základě  charakteristik  neslučujících  se  se  sestaveným  profilem. 

Psychologický profil je třeba brát jako pravděpodobnostní, v mnohých případech 

nakonec pachatel profilu vůbec neodpovídá. Je však třeba odlišovat případy, kdy je kvůli 

velkému množství podezřelých nutné určit pořadí, ve kterém budou tyto osoby 

prověřovány.173  

4.1.1 Bombový útok v Atlantě 

Dne 27.6.1996 vybuchla v atlantském parku Centennial bomba nastražená 

v opuštěném batohu.  Šlo  o  olympijský  park,  který  byl  krátce  před  zahájením  letních 

Olympijských her v Atlantě plný návštěvníků. K detonaci došlo v 13.20 minut tamního 

času, přičemž si výbuch vyžádal jednu oběť a více než 100 zraněných. Ztrát na životech 

však mohlo být mnohem více, nebýt pohotové reakce Richarda Jewella, člena ochranky 

parku. Ten si všiml podezřelého batohu pohozeného pod lavičkou v parku a zalarmoval 

policii.  Ihned  poté  se  snažil  dostat  co  nejvíce  návštěvníků  do  bezpečí,  co  nejdál  od 

potencionální výbušniny.174 

Richard  Jewell  byl  v té  době  34letý  zaměstnanec  security  služby,  známý  svým 

zápalem pro práci a obdivem k policii, u které dříve pracoval. První novinové články po 

činu oslavovaly jeho hrdinství, ani ne za tři dny se však situace obrátila. Od agenta FBI 

unikly  do  tisku  informace,  že  psychologický  profil  označil  Jewella  jako  pachatele 

bombového  útoku.  Noviny  Atlanta  Journal-Constitution  otiskly  článek,  ve  kterém  je 

zmíněno, že podle anonymních zdrojů od policie je Richard Jewell považován FBI za 

hlavního  podezřelého.  Jeho  psychologický  profil  údajně  odpovídá  profilu  FBI,  který 

 
172 KOCSIS, Richard N. a Stephen COLEMAN. The Unexplored Ethics of Criminal Psychological 
Profiling. In: GODWIN, Maurice Grover. Criminal Psychology and Forensic Technology: A 
collaborative approach to effective profiling. Boca Raton: CRC Press, 2001, s. 323-338. ISBN 0-8493-
2358-4. s. 324-325 
173 Tamtéž, s. 324-325 
174 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 604 
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popisuje  útočníka  jakožto  bývalého  policistu,  který  touží  po  tom  stát  se oslavovaným 

hrdinou.175  

 FBI na možnost, že by právě Jewell mohl být strůjcem útoku, upozornil Ray Cleer, 

jeho bývalý zaměstnavatel a ředitel Piedmont College, soukromé vysoké školy v Georgii. 

Tam Richard Jewell dříve pracoval jako hlídač a dle Cleerova tvrzení se často  choval 

problematicky.  Na  FBI  výpověď  Raye  Cleera  pravděpodobně  zapůsobila,  protože  se 

rozhodla se na Jewella při vyšetřování zaměřit. Ostatně nebyl by to první případ, kdy 

člověk lačníci po uznání způsobí trestný čin s cílem ho svým jednáním odvrátit, a stát se 

tak pro veřejnost hrdinou a zachráncem. Při videokonferenci agentů FBI v Atlantě s jejich 

nadřízenými ve Wahingtonu byl přímo zmíněn případ člena ochranky na Olympijských 

hrách v Los Angeles v roce 1984, který nastražil bombu do autobusu, aby ji později mohl 

najít  a  sklidit  obdiv  veřejnosti.  Vyšlo  také  najevo,  že  v minulosti  byl  Richard  Jewell 

zadržen za vydávání se za policistu, dále byl pro kázeňské problémy propuštěn ze služby 

zástupce šerifa. Ve všech těchto incidentech nešlo o Jewellovu špatnou pracovní morálku, 

ale naopak o jeho až přílišnou horlivost, která často zacházela do krajností. Práce policisty 

pro něj byla životním posláním a neúspěch ho nejspíše trápil. V televizním rozhovoru 

krátce po útoku vyjádřil touhu a naději, že by se mohl k policii vrátit. Profilující agenti 

FBI se shodli na tom, že Richard Jewell je typem člověka, který je schopný způsobit útok 

jen proto, aby mohl při jeho odvracení předvést své hrdinské chování. V analýze se agenti 

zmiňovali,  že  ve  výpovědi  Jewella  jsou  nejasnosti  a  že  je  mu  nepříjemná  diskuse 

o obětech útoku. Také zmínili, že Jewell vyjádřil nedlouho po útoku svoji touho vrátit se 

k policii, což bylo v dané situaci nevhodné a mohl by to být i motiv ke spáchání takového 

činu.176 

Během domovní prohlídky v domě Richarda Jewella a jeho matky se FBI zaměřila 

na výstřižky z novin týkající se oslavných článků o Jewellovi. Jewella si poté předvolali, 

ale bylo mu sděleno, že nejde o výslech, nýbrž o neformální instruktážní video, které bude 

použito  pro  výcvik  federálních  agentů.  Lhali  mu  i  o  tom,  že  není  FBI  považován  za 

podezřelého. Nikdy nebyly nalezeny žádné důkazy, které by Jewella spojovaly s útokem. 

Jelikož  byl  díky  množství  svědků  a  datům  od  telefonních  operátorů  velice  přesně 

zmapován Jewellův pohyb a činnost v inkriminované době před a během exploze, experti 

se shodli na tom, že nebylo možné, aby zvládl jakkoliv bombu odpálit. Trvalo 3 měsíce, 

 
175 Tamtéž, s. 604-605 
176 OSTROW, Ronald J. Richard Jewell case study. Columbia University [online]. New York, 13.6.2000 
[cit. 2022-04-01]. Dostupné z: http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/readings/jewell.html  
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než  FBI  uznala,  že  Richard  Jewell  není  pachatelem,  kterého  hledají.  Státní  zástupce 

pověřený případem vydal prohlášení, že Jewell není považován za podezřelého a není 

cílem jejich dalšího vyšetřování.177, 178  

Za bombovým útokem ve skutečnosti stál Eric Roberth Rudolph, který v letech 1997-

1998  spáchal  další  tři  bombové  útoky  a  k útoku  v Atlantě  se  přiznal  až  v roce  2005, 

přičemž byl odsouzen ke čtyřem trestům doživotí.179 Až do roku 2005 tedy Robert Jewell 

musel žít s tím, že, ač formálně očištěn, v očích části veřejnosti byl stále považován za 

možného  pachatele.  To  vše  namísto  toho,  aby  byl  pro  svůj  odvážný  čin  zaslouženě 

oslavován.  Robert  Jewell  zemřel  v roce  2007  v důsledku  dlouhodobých  zdravotních 

problémů  spojených  s onemocněním  diabetem.  V Centennial  parku  v Atlantě  byla  na 

jeho počest vystavena pamětní deska. Jak se sám nechal slyšet v rozhovoru rok před smrtí, 

nikdy se úplně nedokázal oprostit od křivdy, která mu byla FBI způsobena.180 

V tomto případě se dá za hlavní problémem označit fakt, že údaje o psychologickém 

profilu  unikly  do  médií.  I  tak  byl  však  profil  nepřesný.  Dle  Kocsise  a  Colemana  je 

profilování  vhodné  pouze  pro  omezený  okruh  trestných  činů,  pro  které  bylo  uznáno 

a mezi které nepatří bombové atentáty. Z toho důvodu bylo nevhodné, až neetické použít 

tuto  metodu  v případě  bombového  útoku  v Atlantě.181  S tímto  názorem  však  nemohu 

zcela souhlasit, neboť profilování pachatelů bombových útoků bylo v minulosti vícekrát 

využito, za zmínku stojí slavný případ „šíleného pumového útočníka“ Georga Meteskyho, 

nebo atentátníka Teda Kaczynskeho, zvaného „Unabomber“. Na zřetel je také třeba brát 

malý počet takových případů. Silke vidí jako hlavní neúspěch psychologického profilu 

v tomto případě fakt, že profil byl tzv. kontaminovaný. Profil neznámého bombového 

útočníka byl vytvořen až poté, co bylo upozorněno na Jewella, jakožto potencionálního 

pachatele. Profilující tak zřejmě, což ani nemuselo být zcela vědomé, pracoval s touto 

myšlenkou, a výsledný profil tak byl evidentně inspirovaný osobou Richarda Jewella. 

Z tohoto  důvodu  by  profilující  v ideálním  případě  neměli  znát  totožnost  jednotlivých 

podezřelých,  neboť  riziko  zkreslení  je  významné.  Profilu  byl  poté  přikládán  velký 

 
177 TURVEY, Brent E, cit. dílo, s. 605 
178 OSTROW, Ronald J, cit. dílo, [cit. 2022-04-01].  
179 Olympic Park bomber Eric Rudolph agrees to plead guilty. HISTORY [online]. A&E Television 
Networks, 13.11.2009 [cit. 2022-04-07]. Dostupné z: https://www.history.com/this-day-in-
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180 OTT, Tim. The Story of Security Guard Richard Jewell. Biography [online]. New York, 10.12.2020 
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význam  a  vyšetřování  se  zaměřilo  téměř  výhradně  na  Jewella,  což  prodloužilo  dobu 

dopadení opravdového pachatele.182  

Typově podobným případem nesprávně užitého profilu je i výbuch na bitevní lodi 

USS Iowa v roce 1989, kde zemřelo několik desítek vojáků. Profilující analytici došli 

k závěru,  že  výbuch  záměrně  způsobil  námořník  Clayton  Hartwig,  s cílem  zabít  sebe 

i ostatní kolegy. Rodina zesnulého Hartwiga se tomuto nařčení bránila soudní cestou a 

při pozdějším podrobném vyšetřování byla na lodi nalezena vada, která výbuch 

prokazatelně způsobila.183  

4.1.2 Vražda Rachel Nickell 

V červenci  roku  1992  bylo  v londýnské  čtvrti  Wimbledon  nalezeno  tělo  23leté 

Rachel Nickell. Byla ubodána 49 ranami nožem před zraky jejího dvouletého syna, se 

kterým  se  toho  dne  vydala  na  procházku.  Případ  byl  v Británii  široce  medializovaný, 

policie byla od začátku pod velkým tlakem veřejnosti, a přizvala si tak ke spolupráci Paula 

Brittona, známého forenzního psychologa. Ten pomohl policii v 80.letech vyřešit pomocí 

metody profilování několik případů, především vražd se sexuálním podtextem. Byl to 

vůbec první forenzní psycholog v Británii, který začal úzce spolupracovat s policií při 

vyšetřování a využívat při tom metodu psychologického profilování pachatele. V době 

vyšetřování byl Britton populární osobností a díky účasti v televizních dokumentech se 

dostal  do  podvědomí  široké  veřejnosti.  Britton  na  žádost  policie  sestavil  poměrně 

podrobný profil, podle nějž je pachatel osamělý muž, který žije s rodiči v okolí místa činu 

a  má  zálibu  v pornografii.  Je  pravděpodobné,  že  v minulosti  spáchal  drobné  sexuální 

delikty a že závažnost jím páchaného sexuálního násilí bude s časem vzrůstat.184 

Hlavním podezřelým se  po zveřejnění profilu stal Colin Stagg, 29letý muž, který 

bydlel blízko místa činu, a v den vraždy se poblíž inkriminovaných míst procházel se 

psem, kvůli čemuž ho již ten den prověřovala policie. Brittonův profil policii přesvědčil, 

že Colin Stagg je osobou, kterou hledají. Souhlasil věk, místo bydliště a při následující 

domovní prohlídce u něj byly objeveny knihy o okultismu a sbírka pornografie.185  

 
182 SILKE, Andrew. Chasing Ghosts: offender profiling and terrorism. In: FARRINGTON, David P., 
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Policie byla přesvědčena, že nalezla pachatele. Chybějící důkazy o jeho vině však 

policii znovu zavedly za Brittonem. S jeho pomocí vymysleli tajnou operaci. Policistka 

v utajení  se  pod  pseudonymem  Lizzie  James  spojila  se  Staggem  a  začala  si  s ním 

vyměňovat korespondenci. V té se Staggovi svěřovala s násilnými sexuálními fantaziemi, 

nebo se mu například přiznala k rituální vraždě matky a dítěte. Cílem bylo donutit Stagga 

svěřit se ji s podobnými zážitky, primárně pak s vyšetřovanou vraždou. Tajná operace 

trvala přes sedm měsíců a čítala nespočet dopisů a telefonátů, došlo ale 

i k jejich osobnímu setkání. Stagg se evidentně snažil Lizzie James zalíbit a popisoval jí 

svou zálibu v násilných sexuálních praktikách, k čemuž ho ostatně celou dobu 

motivovala. Vyprávěl ji také o jím údajně spáchané vraždě ženy v New Forest, která se 

dle  vyšetřovatelů  prokazatelně  nestala.  I  přes  značný  psychologický  nátlak  ze  strany 

policistky v utajení Stagg odmítl jakoukoliv svoji spojitost s vraždou Rachel Nickell. 186 

Britton však v jeho chování při kontaktu s policistkou shledal totožné psychické znaky, 

které dle jím vytvořeného profilu vykazuje pachatel činu, konkrétně určitý typ sexuální 

deviace.  A  šance,  že  se  při  vyšetřování  sejdou  dva  muži  s přesně  takovou  deviantní 

poruchou,  je  minimální.  Policie  na  základě  těchto  zjištění  Stagga  zatkla  a  obvinila 

z vraždy.187   

Před  soudem  jeho  obhajoba  velmi  rychle  poukázala  na  skutečnost,  že  policií 

provedená  tajná  operace  porušuje  zákaz  donucování  k sebeobviňování  a  Brittonem 

vytvořený  profil  je  spekulativní  a  nepodložený  jakýmikoliv  fakty.  Velmi  kriticky  se 

obhajoba  vyjádřila  i  k samotnému  profilování,  které  označila  jako  neseriózní  a  ve 

vědeckých kruzích neuznávanou metodu. Soud dal obhajobě za pravdu a Colin Stagg byl 

v září 1994 zproštěn obvinění.188 

Přestože  byl  Colin  Stagg  po  více  než  roce  ve  vazbě  propuštěn  a  zbaven  všech 

obvinění  u  soudu,  jeho  úplně  očištění  v očích  veřejnosti  nastalo  až s usvědčením 

skutečného  pachatele,  Roberta  Nappera.  Mezitím,  co  byl  Stagg  ve  vazbě,  skutečný 

pachatel zabil další mladou ženu i s její dcerou a spekuluje se o dalších napadeních, která 

by mohl mít na svědomí, ale nebyla mu prokázána. To vše bylo důsledkem chybného 

úsudku psychologa Paula Brittona, ale především policie, která ho v podstatě nechala vést 

celé  vyšetřování.  Psychologický  profil  může  být  mnohdy  velmi  nápomocný,  v tomto 

případě však policie přecenila závěry z něho vyvozené a nechala se strhnout k honu na 
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člověka, v jehož osobnosti se nachází určité odchylky od normálu, což z něj ale ještě samo 

o  sobě  nedělá  vraha.  Psycholog  Gisli  Gudjonsson  se  při  soudním  procesu  s Colinem 

Staggem nechal slyšet, že Brittonem vytvořený profil pachatele je spekulativní a založený 

čistě  jen  na  osobním  úsudku  psychologa.  V roce  2002  nařídila  disciplinární  komise 

Britské psychologické  společnosti  provést  slyšení  Paula  Brittona  v souvislosti  s  jeho 

účastí na vyšetřování vraždy Rachel Nickell. Disciplinární komise po dvoudenním slyšení 

došla  k závěru,  že  od  inkriminovaného  případu  uplynula  dlouhá  doba  a  disciplinární 

řízení proti Brittonovi nebude zahájeno.189 

Paul  Britton  si  mezi  laickou  veřejností  dokázal  vybudovat  pověst  renomovaného 

psychologa a odborníka na psychologické profilování. Na motivy jeho práce byl dokonce 

vytvořen televizní seriál, napsal také několik autobiografických knih, kde popisuje svoji 

nezastupitelnou úlohu při vyšetřování vražd. Mezi odborníky je však jeho práce přijímána 

značně zdrženlivěji. Jako psycholog začal s tvorbou psychologických profilů doslova ze 

dne na den a bez jakékoliv průpravy, když byl o pomoc požádán policií. Jeho přístup 

k profilování je čistě intuitivní, nestojí na jakýchkoliv formálních základech 

a výzkumech. Jako příklad může sloužit úryvek z jeho knihy, kde Britton popisuje postup 

při profilování pachatele výš zmíněné vraždy Rachel Nickell: „Zavřel jsem oči a snažil 

se podívat se s odstupem do krásné lesní mýtiny ve Wimbledon Common. V mysli se mi 

vytvářel obraz. Věděl jsem, jak tento vrah fungoval ; věděl jsem, co ho pohánělo, protože 

jsem viděl stejný impuls u jiných lidí, se kterými jsem během let vedl rozhovory a léčil je. 

Věděl  jsem,  že  toto  zabíjení  bylo  rozhodující  fází  ve  fantazijním  procesu,  který  si 

nacvičoval léta předtím, než se stal realitou.“190  Přestože u profilování bude vždy intuice 

a určitá schopnost vcítění se, ať už do vraha, či do oběti, hrát důležitou roli, nemělo by jít 

o  primární  způsob  vytváření  psychologického  profilu.  Právě  takové  osoby  přispívají 

k tomu,  že  se  psychologické  profilování  může  jevit  jako  jakési  šarlatánství  a  ne  jako 

rovnocenná  vyšetřovací  disciplína,  jejíž  výkon  není  souzen  jen  lidem  s mimořádnými 

schopnostmi. David Canter ve své knize Criminal Shadows191 popisuje problém: „Velmi 

málo  lidí  v policejních  sborech  má  kvalifikaci  vyhodnotit  profilování  nebo  rozeznat 

kvalitu informací, které jsou jim předkládány. Existuje mystický obraz kvazimagického 

profilujícího, jehož názory jsou založeny spíše na jeho (zřídkakdy její) osobní zkušenosti, 

než  na  systematických,  vědeckých  studiích.  Pro  některé  policisty,  profilující  pouze 
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nahradili jasnovidce, se kterými dříve příležitostně konzultovali.“ Dále Canter popisuje 

nutnost předem daného a hlavně ověřitelného postupu tvorby profilu. I bez něho může 

být profil „pravdivý“, jde však spíše o náhodu a výsledky takového profilování jsou velmi 

nepředvídatelné. Bez přesně popsaného postupu není možné vyhodnotit a opravit chyby, 

které se v průběhu tvorby profilu staly.192 Přestože Canter nejmenuje konkrétní osoby, dá 

se vyvozovat, že jeho slova dopadají právě i na Paula Brittona. Tito dva psychologové 

jsou jednoznačně nejznámější profilující ve Velké Británii, jejich práce však snad nemůže 

být  více  odlišná.  Na  jedné  straně  stojí  vědeckost  a  někdy  až  přespřílišná  složitost 

Canterovy  metody  investigativní  psychologie,  na  druhé  Britton,  který  profiluje,  lehce 

nadneseně řečeno „od oka“. 

Psychologický  profil  je  vždy  třeba  brát  jako  celek,  zaměřit  se  na  jeho  celkové 

vyznění. Problém tak může nastat i kvůli přílišnému lpění na jednotlivých bodech profilu 

ze strany vyšetřovatelů. Wilson a kol. tuto situaci přirovnávají k metafoře „pro stromy 

nevidět les“193, kdy velké množství informací může znemožnit vidět jádro problému. Je 

zcela výjimečné, aby profil dokonale korespondoval se skutečným pachatelem ve všech 

jeho charakteristikách. To se ukázalo i v případu tzv. vraha babiček, který se odehrál na 

konci 80. let v Austrálii. Policie dle vytvořeného profilu pátrala po dospívajícím 

útočníkovi afroamerického původu. Pátrání v řadách dospívajících bylo neúspěšné a až 

po nějaké době byl v souvislosti s jiným případem jako pachatel odhalen John Glover, 

toho času téměř šedesátiletý prodavač anglosaského původu. Po jeho dopadení se zjistilo, 

že vytvořený profil se s Gloverem shodoval ve všech bodech, až právě na věk a rasu. 194 

Kocsis se domnívá, že za chybným posouzením těchto dvou charakteristik může být fakt, 

že za profilem stála agentura sídlící mimo Austrálii, a pracovala tak s jinými statistikami, 

než jaké by byly zapotřebí pro australské prostředí.195 

Dalším  způsobem,  jakým  se  mohou  profilující  dostat  do  rozporu  s etikou  této 

metody,  jsou  jejich  výstupy  v médiích.  Profilující  jsou  v zemích  jako  USA  či  Velká 

Británie často žádáni o vyjádření k právě probíhajícím kriminálním kauzám. Na 

samotném vyjádření nemusí být nic špatného, profilující však musí svůj výstup zvážit 

z několika hledisek. Především by měl mít dostatečnou kvalifikaci se k dané problematice 

 
192 Tamtéž  
193 WILSON, Paul, Robyn LINCOLN a Richard KOCSIS, cit. dílo [cit. 2022-04-08].  
194 KOCSIS, Richard N. a Stephen COLEMAN. In: GODWIN, Maurice Grover, cit. dílo,  s. 325 
195 KOCSIS, Richard N. a George B. PALERMO. Contemporary Problems in Criminal Profiling. In: 
KOCSIS, Richard N. Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice. Totowa, New 
Jersey: Human Press, 2007, s. 327-345. ISBN 1588296849. s. 333  
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vyslovit. Dále je ovšem také třeba, aby měl dostatek informací, které ho opravňují si na 

konkrétní případ utvořit názor. Samozřejmě také musí pamatovat na to, aby rozhovorem 

nijak  neohrozil  probíhající  vyšetřování.  Ve  většině  případů  tak  profilující  podá  pouze 

všeobecné informace o metodě profilování, nelze očekávat přednesení pravděpodobných 

charakteristik pachatele.  Může se však stát, že se některým profilujícím natolik zalíbí 

popularita, že začnou média sami vyhledávat. A ve snaze se jim zalíbit, začnou být ve 

svých  vyjádřeních  neobezřetní.  Jeden  z takových  příkladů  neuváženého  mediálního 

profilování  se  váže  k útoku  odstřelovačů  v Beltway.  Jedním  z profilujících,  který  se 

přihlásil televizi, byl Dr. Jack Levin. V populární televizní show popsal útočníka jako 

ženatého  muže,  který  je  zaneprázdněný  péčí  o  rodinu  a  prací.  Později  byli  z útoků 

usvědčeni dva pachatelé, jeden rozvedený a druhý nezaměstnaný. Nejvíce zarážející je 

však vysvětlení, kterým Levin obhajoval svoji účast v pořadu. Veřejnost chtěl uklidnit 

informacemi o případu, třebaže nebyly dostatečně podložené a ukázaly se jako 

nepravdivé.  Takové  jednání  je  samozřejmě  nepřípustné  a  kazí  pověst  celému  oboru 

psychologického profilování.196  

V neposlední  řadě  bych  chtěla  zmínit  faktor,  který  v podstatě  spojuje  všechny 

předchozí příklady chybného užití psychologického profilování. Psychologickému 

profilu  by  neměla  být  přikládána  přespřílišná  váha. 197  Je  to  metoda,  která  má  své 

opodstatnění  jako  doplněk  vyšetřování,  a  tak  by  se  také  měla  brát.  K tomu,  aby  byla 

využita co nejefektivněji, je třeba určitý cit pro odhad situace. Vždy je však nutné dbát 

na  správný  a  především  etický  výkon  tohoto  postupu.  Nemůžu  se  zcela  ztotožnit  se 

Snookem a kol., kteří píší o psychologickém profilování jako o metodě, která by neměla 

být  při  vyšetřování  využívána,  neboť  jí  chybí  vědecký  základ  a  vyšetřovatele  by 

potencionálně  mohla  svést  na  nesprávnou  stopu,  v nejhorším  případě  pak  může  dojít 

i k odsouzení  nevinného  člověka.198  Myslím  si,  že  při  vyvarování  se  výše  zmíněných 

chyb  a  pochopení  účelu  profilování  mohou  vyšetřovatelé  využít  naplno  benefitů  této 

metody. Jak shrnuje Wilson a kol.: „…profilování není o nic více neetické než jakákoliv 

jiná  vyšetřovací  metoda.  Spíše  než  celkové  hodnocení  jeho  etiky  je  důležité  to,  jak  je 

profilování (nebo jakákoli jiná technika) používáno“199 

 
196 TURVEY, Brent E., cit. dílo, s. 608-609 
197 KOCSIS, Richard N. a Stephen COLEMAN. In: GODWIN, Maurice Grover, cit. dílo, s. 326-327 
198 SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul GENDREAU, cit. 
dílo, s. 1257-1276 [cit. 2022-04-06].  
199 WILSON, Paul, Robyn LINCOLN a Richard KOCSIS, cit. dílo  [cit. 2022-04-08] (překlad vlastní)  
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4.2 Kritika profilování  

Na rozdíl od veřejnosti není psychologické profilování přijímáno všemi odborníky 

kladně. Jeho nedostatečná vědeckost z něj v očích některých psychologů či kriminalistů 

činí  poměrně  kontroverzní  metodu,  dávanou  na  úroveň  s jasnovidectvím  či  tvorbou 

horoskopů.200  

Zřejmě  nejdále  ve  své  kritice  zachází  Snook  a  kol.,  když  v článku  The  Criminal 

Profiling Illusion: What’s behind the smoke and mirrors? Přirovnávají přínos 

psychologického profilování k  „pomoci“ senzibilů, kteří se snaží vyšetřovatelům pomoci 

s hledáním ztracené osoby. Hlavní problém shledávají v chybějícím teoretickém základu 

tohoto postupu a také ve faktu, že účinnost psychologického profilování v praxi nebyla 

vědeckými výzkumy nikdy s jistotou doložena. Autoři konkrétně poukazují na 

skutečnost, že většina přístupů k profilování je založena na již překonaném 

psychologickém konceptu, který tvrdí, že každý pachatel má vrozené osobnostní 

dispozice  ke  kriminálnímu  chování  a  především,  že  jeho  chování  při  páchání  trestné 

činnosti bude vykazovat podobné znaky, jako jeho chování v běžném životě. Typickým 

příkladem profilování založeného na této premise je FBI vytvořené dělení pachatelů na 

organizované a neorganizované dle jejich chování na místě činu. V oboru psychologie 

však  již  několik  desítek  let  převažuje  názor,  že  situační  faktory  se  na  chování  osoby 

podepisují minimálně stejnou měrou jako ty osobnostní. Přinejmenším diskutabilní je pak 

i konzistentnost kriminálního chování pachatelů. 201 Například u sériových vrahů, kteří 

jsou  typicky  nejvíce  profilovanou  skupinu  pachatelů,  bylo  ve  studii  autorek  Bateman 

a Salfati zjištěno nekonzistentní chování během páchání série trestných činů.202  

Snook a kol. se v článku dále snaží zodpovědět otázku, proč je – i přes výše zmíněné 

poznatky - profilování poměrně kladně, někdy až nekriticky přijímanou metodou zejména 

veřejností,  ale  i  velkou  částí  vyšetřovatelů.  Jako  možné  vysvětlení  předkládají  hned 

několik poznatků, které mnohdy až ve svém souhrnu mohou stát za výborným 

„mediálním obrazem“ profilování. Mnoho lidí se s psychologickým profilováním setká 

zprostředkovaně, v podobě známých případů profilů z historie, a slyší tak pouze úlomky 

z celé problematiky. Tyto historky jsou většinou velmi působivé a dobře 

 
200 TOWL, Graham J. a David A. CRIGHTON. Forensic Psychology. 2. Malden: John Wiley, 2015. 
ISBN 978-1-118-75778-9. s. 39 
201 SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul GENDREAU, cit. 
dílo, s. 1257-1276 [cit. 2022-04-06].  
202 BATEMAN, Alicia L. a C. Gabrielle SALFATI. An examination of behavioral consistency using 
individual behaviors or groups of behaviors in serial homicide. Behavioral Sciences and the Law [online]. 
John Wiley, 2007, 25(4), 527-544 [cit. 2022-04-06]. Dostupné z: doi:10.1002/bsl.742  
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zapamatovatelné, často podávané až bulvárním způsobem. Právě nadhodnocené 

vykreslení případů profilování je stěžejním problémem, neboť i v odborných publikacích 

jsou  příběhy  mnohdy  podávány  jednostranně,  s chybějícím  poukázáním  na  neúspěšné 

příklady. Tendenci nadhodnocovat svoji práci mají i samotní profilující, kteří si vybírají, 

jaké případy uveřejní. Při jejich popisu se pak vyhýbají bodům, které v profilu odhadli 

chybně,  naopak  vyzdvihují  ty  přesně  určené.  Celkově  tedy  ve  veřejném  prostoru  na 

metodu profilování zaznívají především pozitivní ohlasy, jejichž neustálé opakování vede 

dle autorů článku veřejnost k iluzi, že profilování je vysoce účinná metoda vyšetřování. 

K oblíbenosti profilování přispívají i mnohé psychologické fenomény, jedním z nich je 

fascinace lidí všemi neobvyklými a zvláštními jevy. V profilujících osobách mnohdy vidí 

experty s nadpřirozenými schopnostmi, kteří snadno vyřeší ty nejkomplikovanější 

případy. Dle Snooka a kol. přitom žádná studie doposud nepotvrdila schopnost 

profilujících odborníků vytvářet správnější psychologické profily, než 

neprofesionálové.203 

Právě problematika odbornosti profilujících je dalším často kritizovaným aspektem 

metody  psychologického  profilování.  Mimo  již  zmiňovanou  nedostatečnost  vymezení 

této „profese“ je často zpochybňována schopnost profilujících vytvořit přesnější profil 

než osoba, která se profilováním v praxi neživí. Touto problematikou se zabývaly studie 

Pinizzotta  a  Finkela  z roku  1990204  a  Kocsise  z roku  2003.205  V obou  případech  se 

porovnávala schopnost sestavit přesnější profil u skupin lidí, které se dělily dle 

odbornosti.  Jedna  skupina  byla  vždy  sestavená  z profesionálních  profilujících,  další 

skupiny byly například policisté, psychologové či studenti. Všem skupinám byl předložen 

anonymizovaný případ trestného činu, který byl v minulosti objasněn. V případě studie 

z roku  1990  byl  zadán  případ  vraždy  a  znásilnění,  studie  z roku  2003  řešila  vraždu 

a žhářství. Na základě informací z případu zkoumané osoby sestavily profil 

předpokládaného  pachatele  činu  a  následně  byla  správnost  jejich  predikcí  ohledně 

neznámého pachatele srovnána s pachatelem reálným. Ve studii Pinizzotta a Finkela byli 

profilující odborníci úspěšnější v odhadnutí pachatele znásilnění, u případu vraždy však 

 
203 SNOOK, Brent, Richard M. CULLEN, Craig BENNELL, Paul J. TAYLOR a Paul GENDREAU, cit. 
dílo, s. 1257-1276 [cit. 2022-04-06].  
204 PINIZZOTTO, Anthony J. a Norman J. FINKEL. Criminal Personality Profiling: An Outcome and 
Process Study. Law and Human Behavior [online]. 1990, 14(3), 215-233 [cit. 2022-04-08]. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1007/BF01352750 
205 KOCSIS, Richard N. Criminal Psychological Profiling: Validities and Abilities. International Journal 
of Offender Therapy and Comparative Criminology, [online]. 2003, 47(2), 126-144 [cit. 2022-04-08]. 
Dostupné z: doi:10.1 177/0306624X03251092  
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byly  jejich  výsledky  téměř  srovnatelné  s ostatními  skupinami.  Autoři  studie  vidí  jako 

možné  vysvětlení  těchto  výsledků  fakt,  že  použitá  metoda  výzkumu  (dotazník  s více 

správnými  odpověďmi)  je  pro  neprofilující  osoby  návodná  a  rozdíly  mezi  skupinami 

proto nejsou tak markantní. 206 Ve studii Kocsise byli již profilující odborníci v souhrnu 

nejlépe hodnocenou skupinou, mezi výsledky jednotlivých profilujících však byly velké 

rozdíly.  Pro  tuto  nekonzistentnost  uvnitř  skupiny  profilujících  nabízí  Kocsis  možné 

vysvětlení. Ve skupině byli zastoupeni profilující, kteří ve své praxi využívají 

k profilování různé přístupy. Je tedy možné, že určité přístupy byly úspěšnější než jiné. 

Pro vyvozování závěrů týkajících se účinnosti jednotlivých přístupů k profilování by však 

bylo zapotřebí většího vzorku osob.207  

Uvedené  příklady  kritických  názorů  na  profilování  jsou  pouze  demonstrativní, 

v odborné  literatuře  zaznívají  i  mnohé  další.  Nejčastější  kritika  metody  profilování 

zaznívá v souvislosti s těmito tématy: 

• nedostatečné vzdělání a kontrola výkonu práce profilujících  

• chybějící vědecké zázemí profilování 

• těžko ověřitelná správnost profilů 

• překonané rozdělování pachatelů do skupin (organizovanost) 

• nadhodnocování metody v médiích  

• kritika týkající se jednotlivých přístupů k profilování 

• užití u omezeného okruhu trestných činů 

Je zřejmé, a v tomto bodě se shoduji s kritiky, že metoda psychologického 

profilování  není  dostatečně  vědecky  podložena  a  vyhodnocena.  Profilování  tak  stále 

zůstává někde na pomezí mezi seriózní vyšetřovací metodou a mediálně nadhodnocenou 

„bublinou“.  Mnozí  odborníci  profilování  až  slepě  obhajují,  jiní  naopak  přes  kritiku 

nedokáží vidět pozitivní aspekty této techniky. Přestože se o nutnosti revize 

psychologického profilování mluví několik desítek let, osobně v tomto směru nevidím 

žádný rapidní pokrok. Na tom se jistě podílí fakt, že jde o okrajovou vyšetřovací metodu 

a je otázkou, jestli by výsledky rozsáhlých studií vyrovnaly vynaložené náklady. Samotné 

zkoumání validity sestavených profilů navíc ztěžuje nejasné vymezení toho, jaký profil 

se  dá  považovat  za  přínosný.  Přínosnost  profilu  se  totiž  ne  vždy  překrývá  s celkovou 

 
206 PINIZZOTTO, Anthony J. a Norman J. FINKEL, cit. dílo, s. 215-233 [cit. 2022-04-08].  
207 KOCSIS, Richard N., cit. dílo, [cit. 2022-04-08].  
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správností profilu. V některých případech dopomůže identifikovat pachatele pouhý jeden 

specifický bod profilu. Naopak přesný, avšak vágně formulovaný profil  může být pro 

vyšetřovatele bezcenný.  

Mnoho nejasností vyvěrá z nejasného pojmosloví a širokého výkladu pojmu 

psychologické profilování. Pod ten se řadí množství různých přístupů, které mohou mít 

v základu různé kvality. Laická veřejnost si pod pojmem profilující představí nejspíše 

člověka, který má mimořádné deduktivní schopnosti a cit pro vhled do mysli pachatele. 

V poslední době je však důraz kladen spíše na metody užívající zobecněné charakteristiky 

o pachatelích trestných činů a počítačové programy. Vhodným krokem by tak mohlo být 

sjednocení celého oboru psychologického profilování, včetně jeho terminologie. 

Profilující  odborníci  by  se  mohli  shromažďovat  v profesních  organizacích,  které  by 

zajišťovali jejich odbornou způsobilost. Předešlo by se tak případům, kdy pověst této 

vyšetřovací  metody  narušují  samozvaní  profilující,  kteří  nedodržují  základní  etické 

principy profilování.  

Myslím  si,  že  psychologické  profilování  má  kriminalistické  praxi  co  nabídnout, 

zároveň je však třeba držet se při zemi a nečekat od této metody zázraky. Mnohdy je 

nejdůležitější pohled na případ z jiné perspektivy, který může osoba s psychologickou 

průpravou nabídnout. V českých podmínkách vidím jako nejproveditelnější typ 

profilování s převládající metodou dedukce, třebaže je zřejmé, že u valné většiny profilů 

je třeba zkombinovat jak idiografický, tak nomotetický přístup.  
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Závěr 

Psychologické profilování je vyšetřovací metoda spadající do oboru forenzní 

psychologie, jejíž prapůvod lze vystopovat až k počátku našeho letopočtu. Do současné 

podoby se začala rozvíjet na počátku 70. let minulého století v područí FBI, kde několik 

agentů v reakci na vzrůstající počet případů sériových vražd začalo zkoumat psychiku 

pachatelů těchto závažných trestných činů a jejich společné osobnostní znaky. 

Princip  psychologického  profilování  spočívá  ve  snaze  vytvořit  co  nejdetailnější 

profil neznámého pachatele na základě poznatků shromážděných při vyšetřování. Takový 

profil  by  měl  obsahovat  jak  osobnostní,  tak  demografické  a  sociální  charakteristiky 

pachatele. Profil by měl být sestaven tak, aby byl přínosný pro vyšetřovatele. Dále by měl 

být dostatečně určitý a srozumitelný i pro osoby bez psychologického vzdělání.  

K vytvoření psychologického profilu se ve většině případů přistupuje až po 

vyčerpání  klasických  vyšetřovacích  metod  či  pokud  je  na  první  pohled  patrné,  že  jde 

o komplikovaný  případ,  kde  je  zřejmá  výrazná  psychopatologie  pachatele.  Užívá  se 

nejčastěji u vražd, trestných činů sexuální povahy a žhářství.  Vždy je však nejdůležitější 

celkový  kontext  konkrétního  trestného  činu.  V širším  pojetí  pojmu  se  psychologické 

profilování  nezaměřuje  pouze  na  neznámého  pachatele,  ale  používá  se  i  u  případů 

vydírání, odhadu nebezpečnosti pachatele či posouzení pravděpodobnosti, že určitá osoba 

spáchala sebevraždu.  

Psychologické  profilování  se  rozpadá  do  mnoha  přístupů,  které  stojí  na  různých 

teoretických základech. Ve své praxi tak často balancuje na hraně vědy a intuitivního 

odhadu. Právě z dané skutečnosti pramení nejčastější kritické ohlasy vůči této disciplíně. 

Třebaže trend směřuje k vědeckému zakotvení metody, stále se ještě najdou profilující, 

kteří si profilování pletou s jasnovidectvím. Intuice nemusí být z celého procesu zcela 

vyřazena, neměla by však být jeho nosnou částí.  

Pokud  je  psychologické  profilování  použito  v souladu  s jeho  smyslem  a  účelem, 

může být při vyšetřování specifických případů velice přínosné. Mnoho problémů totiž 

plyne z prostého nepochopení této metody. Psychologické profilování nemůže aspirovat 

na nahrazení klasických vyšetřovacích metod. Ve složitých případech, kdy běžné postupy 

selhávají,  však  může  být  rozhodujícím  článkem  v procesu,  který  vede  k dopadení 

pachatele.  
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Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém 
jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce 

Psychologické profilování pachatele 

Abstrakt 

Tato diplomové práce pojednává o psychologickém profilování, které se řadí mezi 

alternativní  vyšetřovací  metody.  Tato  metoda  je  využívána  především  v případech 

závažných trestných činů, kdy selhávají běžné vyšetřovací postupy. Na základě informací 

získaných na místě činu se profilující  snaží vytvořit co nejpřesnější obraz neznámého 

pachatele.  Takový  obraz  se  označuje  jako  psychologický  profil  pachatele  a  slouží 

především k zúžení okruhu podezřelých osob a navedení vyšetřovatelů správným 

směrem. Cílem této práce je podat ucelený přehled o metodě psychologického 

profilování,  včetně  jejích  nedostatků,  a  zhodnotit  přínos  této  metody  pro  vyšetřování. 

Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol.  

V první kapitole je nejprve vysvětlen samotný pojem psychologického profilování, 

uvedeny  jeho  definice  a  vymezena  terminologie.  Poté  je  popsán  historický  vývoj  této 

metody jak v zahraničí, tak na území České republiky. Dále  vyčleňuji pro profilování 

vhodné  a  nevhodné  trestné  činy  a  v závěru  kapitoly  se  zabývám  osobou  profilujícího 

odborníka. 

Druhá kapitola je věnována nejznámějším přístupům k profilování – metodě FBI, 

behaviorální analýze, geografickému profilování a investigativní psychologii – a jejich 

specifikám. U každého přístupu je stručně zmíněn jeho vznik, nejznámější představitelé 

a teoretická východiska, ze kterých jednotlivé přístupy vychází. Všechny přístupy jsou 

podrobeny kritickému zhodnocení a jsou nastíněny jejich klady, ale i nedostatky.    

V  třetí  kapitole  se  na  příkladu  dvou  reálných  psychologických  profilů  snažím 

přiblížit  použití  této  metody  v praxi  a  zároveň  poukázat  na  rozdíly  psychologických 

profilů vytvořených na základě přístupu FBI a pomocí investigativní psychologie. 

Poslední  část  této  práce  je  zaměřena  na  nesprávné  užití  profilu  a  také  na  etické 

problémy spojené s touto metodou. Za pomoci příkladů se snažím uvést nejčastější chyby, 

ke  kterým  při  profilování  dochází,  a  popsat,  jak  se  takových  chyb  vyvarovat.  Závěr 

poslední kapitoly pak zahrnuje kritické zhodnocení psychologického profilování 

a načrtnutí, jakým směrem by se psychologické profilování mohlo v budoucnu ubírat. 

Klíčová slova: psychologické profilování, behaviorální analýza, pachatel 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt 
v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce 

Psychological profiling of an offender 

Abstract 

This thesis discusses psychological profiling, which is classified as an alternative 

method of criminal  investigation. This method is mainly used in serious crimes cases 

where conventional investigative procedures fail. Based on the information obtained at 

the crime scene, the profiler tries to create as accurate portrait of the unknown offender 

as possible. Such portrait is known as a psychological profile of the offender and serves 

primarily to narrow the pool of suspects and point investigators in the right direction. The 

aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the psychological profiling 

method  including  its  shortcomings  and  to  evaluate  the  contribution  of  this  method  to 

investigation. The thesis is divided into a total of four chapters.  

The  first  chapter  explains  the  concept  of  psychological  profiling  itself,  provides 

definitions  and  general  characteristic  of  the  term.  Then  is  described  the  historical 

development  of  this  method,  abroad  and  in  the  Czech  Republic.  Afterwards  I  define 

crimes suitable for criminal profiling and in the end of the chapter I deal with the role of 

profiling expert. 

The second chapter is devoted to the well-known approaches to profiling - the FBI 

method, behavioral analysis, geographical profiling and investigative psychology - and 

their specifics. I briefly mention origins of each approach, its best-known exponents and 

the theoretical background on which each approach is based. All approaches are critically 

evaluated and their advantages and disadvantages are outlined.    

In the third chapter I try to present the use of this method in practice on the example 

of two real psychological profiles and I also point out the differences between 

psychological profiles created using the FBI approach and those based on investigative 

psychology approach. 

The last section of this thesis focuses on the misuse of the profile as well as the ethical 

issues associated with this method. Using some examples, I highlight the most common 

mistakes that occur during the process of profiling and describe how to avoid them. The 

final  of  the  last  chapter  includes  critical  assessment  of  psychological  profiling  and 

outlines the direction of the future development of psychological profiling.  

Key words: psychological profiling, behavioral analysis, offender 
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