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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. 
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