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Anotace 

Hlavní smysl této práce je ve vytvoření konceptu predikční diagnostické metody pro 
účely psychologické a behaviorální predikce násilných sexuálních deliktů. Úkolem této 
komplexně analytické metody je tedy klasifikace a diferenciace vybraných prediktorů u 
sexuálních agresorů v průměrných statistických hodnotách a komparace tohoto unikátního 
modelu s individuálním profilem predisponovaného jedince ještě před exteriorizací patologie. 

Důsledkem anebo také patologickým modelem, který posloužil v této práci jako "klíčový 
pro hledání kauzalních a komorbidních vazeb pro včasnou predikci" byl profil sexuálního 
sériového vraha. Práce je postavena na předpokladu, že tomuto komplexnímu patologickému 
jevu je možné předcházet anebo jej alespoň lokalizovat mnohem dříve než se rozbují 
v násilnou, sadisticky agresivní a sexuálně disruptivní osobnost. 

Tento předpoklad je založen na komparaci 112 prediktorů u 49 sexuálních sériových 
vrahů ( experimentální skupina), která naznačila několik shodných prvků (explicitních a 
imlicitních komorbidních vazeb). Jak dalece a kvalifikovaně jsem se úkolu zhostil, je 
předmětem dílčích rozvah a závěrečného shrnutí. 

Klíčová slova: behaviorální kauzalita, komorbidita, diagnóza, diagnostická metoda, predikce, 
poruchy chování, sexuální deviace, sexuálně disruptivní chování, sexuální sériový vrah 
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Anotation 

The main purpose of this study is to create a concept of a prediction diagnostic method 
for psychological and behavioral prediction of sexually offending acts. The target of this 
complex analytical method is to classify and differentiate chosen predictors in sexual 
aggressors from statistical average values and to compare this unique model with the profile 
of an individual, who is prone to pathological behaviour, prior to iť s manifestation. 

To be able to find the "causal and comorbidity nexus for early prediction", a profile of a 
sexual serial killer has been used. The study is built on a hypothesis, that it is possible to 
anticipate this complex pathological profile with features ofviolence and sadistic aggression 
in the sexual disruptive person before a criminal act is commited. 

This prediction is based on comparison of 112 predictors in 49 sexual serian killers 
(experimental group), which has revealed several equal components (explicit and implicit 
comorbid nexus). To what degree and how qualified I have performed this task is partially 
reflected both in the body of the work and in the final summary. 

Keywords: behavioral causality, comorbidity, diagnosis, diagnostic method, prediction, 
conduct disorder, sexual paraphilias, sexual disruptive behavior, sexual serial killer 
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Úvod 

Během několika let po které se odborně věnuji behaviorální a forenzní problematice násilných 

trestných činů se vyvíjel i záměr tvorby komplexní analytické metody, která by byla multioborovým 

diagnostickým mechanismem pro včasnou predikci násilných trestných činů a lokalizaci patologické 

osobnosti. 

I dnes, v samotném úvodu rigorózní práce je tento záměr spíše velkou hypotézou jejíž verifikace bude 

patrně sahat dál za hranice této práce. Domnívám se však, že daný koncept může vyvolat celou řadu 

otázek o souvislostech, kauzalitě, komorbiditě a etiologii takového extrémně patologického fenoménu 

jakýmje profil sexuálního sériového vraha. 

Právě z důvodu, že již na samotném počátku této práce předpokládám, že takto obsáhlé téma 

nemůže být touto studií vyřešeno, tak považuji za naprosto nezbytné definovat klíčové cíle této práce, 

které by bylo možné samostatně interpretovat a zároveň připravit základní strukturu pro další 

rozsáhlej ší zpracování. 

Předpokládám, že profil (model) pachatele například sexuálně motivovaných vražd v sérii má u 

většiny agresorů podobný vývoj a atributy. Poznáním těchto důsledků je možné lépe analyzovat 

symptomy a výsledně příčiny. Důsledným poznáním této deviantní kauzality by bylo možné daným 

jevům předcházet. Predikční diagnostika je komplexní analytická metoda, která vybrané proměnné 

sledovaného profilu definuje v průměrných statistických hodnotách tohoto jevu a nabízí srovnání 

s individuálním profilem predisponovaného jedince ještě před exteriorizací patologie. 

Prvním cílem této práce je vytvoření komplexní predikční matrice, tedy vhodného prostoru pro lepší 

představení vzájemných akcí a reakcí vybraných jevů. Tato predikčni matrice by se měla sestávat 

z determinujících oblastí (částečně kopírující oborové zázemí), které by byly rozloženy do 

samostatných elips. Dimenzionální (prostorový model) těchto navzájem prolnutých elips vytvoří 

prostor pro záznam výskytu sledovaného jevu a vzájemné kauzální a komorbidní vazby. Sledovaný jev 

je označen jako prediktor. 

Dalším cílem této práce je právě klasifikace a behaviorální deskripce těchto vybraných prediktorů a 

předpokládaných vazeb. Pro vytvoření základních statistických předpokladů a vyjádřeni četnosti 

výskytu dílčích prediktorů je nezbytné vytvořit experimentální skupinu jedinců s identickým 

kriminalistickým profilem, resp. s identickou oblastí kriminální činnosti. K tomuto účelu bude jako 

sledovaný profil vybrán model sexuálního sériového vraha. Jedná se totiž o značně polymorbidní a 

polymorfní jedince a kauzalita a predikční význam sledovaných jevů tak bude výraznější a 

kontrastněj ší. 

Komparace dat z experimentální skupiny by měla naznačit základní explicitní vazby a explicitní 

prediktory a rovněž připravit komplexní statistický model pro následnou verifikaci ve skupině 

kontrolní. Takto získaná data by měla naznačit elementární model pachatele. 

Jsem si vědom, že tématické zaměření práce se může jevit jako zcela odlišné od témat z oblasti 

oboru tohoto rigorózního studia, ale domnívám se, že existuje celá řada vysvětlení důvodu volby 

tohoto tématu. Předně se oblasti behaviorální patologie věnuji již řadu let. Patologie tohoto druhu byla 

součástí mé oborové magisterské specializace na etopedii a sociální pedagogiku. Zájem o tuto oblast a 
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základní intence tématu jsem představil ve své diplomové práci na téma "Trest smrti versus trest 

života pro sériové vrahy" a ve dvou vydaných monografiích, které se tomuto fenoménu věnovaly. 

Doktorandské studium realizuji již ve specializaci na psychopatologii při 1. lékařské fakultě UK a 

problematice behaviorální patologie se věnuji i profesně púsobením na akademické púdě. 

V realizaci tématu na katedře pedagogiky Filosofické fakulty UK spatřuji možnost představení 

souvislostí vybraného tématu i s oblastí pedagogickou. Ačkoliv to nemusí být zcela patrné, tak právě 

pedagogové jsou těmi, kteří se střetávají s dětmi nejvýrazněji a znalostí behaviorálních zákonitostí, 

kauzálních a komorbidních vazeb mohou právě oni včasně poukázat na patologický vývoj osobnosti a 

chování a svým zcela specifickým zpúsobemjej ov1ivľí.ovat. 

Zpracování tématu bude nahlíženo spíše z psychologického a psychopatologického hlediska, ale 

s neustálým apelem na nutnost mezioborové spolupráce. 
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1. Koncept predikční diagnostiky 

Predikční diagnostika je komplexně analytická metoda, která slouží k predikci behaviorálně 

patologického profilu jedince na základě komparace komorbidních vazeb mezi vybranými 

behaviorálními a psychopatologickými prediktory. 

Základním předpokladem pro vytváření této analytické metody je hypotéza, že "důsledným studiem 

následků je možné přes poznání symptomů a impulsů dojít až k příčinám a tudíž predikovat následky 

výrazně dříve". Verifikace tohoto předpokladu voblasti behaviorálních věd není jednoduchá. Při 

důkladné analýze celého jevu od příčin až po důsledky je dle mého názoru možné nalézt mechanismy 

včasnější lokalizace takového jevu a preventivně zasahovat. 

Důsledkem anebo také patologickým modelem, který posloužil v této práci jako "klíčový pro hledání 

kauzalních a komorbidních vazeb pro včasnou predikci" byl profil sexuálního sériového vraha. Ve smyslu 

zmíněného tedy předpokládám, že tomuto komplexnímu patologickému jevu je možné předcházet anebo 

jej alespoň lokalizovat mnohem dříve než se rozbují v násilnou, sadisticky agresivní a sexuálně disruptivní 

osobnost. 

Tento předpoklad je založen na komparaci 112 prediktorů u 49 sexuálních sériových vrahů, která 

naznačila několik shodných prvků (explicitních a imlicitních komorbidních vazeb). Existuje-li nějaký 

podobný nebo téměř stejný evoluční rys tohoto antisociálního fenoménu, tak musí být odhalen již dříve na 

základě depistáže a sledování symptomů. 

Predikční diagnostika hledá vzájemné mechanismy vnitřního ovlivňování zkušeností, vztahů, poruch, 

nemocí, úrazů, syndromů ajevů a hledá tak multioborový diagnostický konsenzus. 

Struktura predikční diagnostiky se rozděluje dle dílčích etiologických oblastí daných jevů na 8 elips ve 

kterých je 112 vybraných prediktorů, které sledují jak oblast "vnitřního světa" vrozených a získaných 

predispozic, vnímání, představa prožívání v kontrastu či přímé spojitosti s "vnějším světem" vztahových 

interakcí a chování. Jejich vzájemné ovlivňování v určitém přibližně stejně se vyvíjejícím smysluje možné 

sledovat, analyzovat a lokalizovat. 

Tyto prediktory se dělí dle interpretační úrovně na informační, iriformačně - komparační, imlicitní a 

explicitní. 

Dělení na dílčí elipsy v trojrozměrném modelu je však dáno povahou oborové působnosti a oblasti do 

které z hlediska behaviorálního dané prediktory spadají. 

I ALFA elipsa II Základní data I 
I BETA elipsa II Vztahové behaviorální prediktory I 

GAMMA elipsa Výchovné prediktory 

DELTA elipsa Viktimologické prediktory 

EPSILON elipsa Prediktory agresivity 

ZETA elipsa Sexuální deviace 

ÉTA elipsa Behaviorální prediktory 

THET A elipsa Psychiatrické prediktory 
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Vzájemné ovlivňování (resp. informace o prúměrné četnosti jevu v experimentální a kontrolní skupině) 

vytváří unikátní trojrozměrný model, který je grafickým vyjádřením individuálního bio-psycho-sociálního 

a behaviorálního modelu sledovaného jedince 

1.1 Principy predikční diagnostiky 

Koncept diagnostické komparace vybraných behaviorálních a psychopatologických prediktorú je 

postaven na předpokladu, že všechny vnitřní i vnější vjemy ovlivňují prožívání a následně chování 

v jistém zpúsobu, který má jedinečný mechanismus, něco jako kauzální algoritmus, něco, co v určitém 

poměru vyvolává konkrétní reakci. Je-li kombinace ruzných akcí o rúzné intenzitě v určitém čase a 

místě může dojít k reakci, která je opakovatelná ve stejném složení i u jiného člověka. Podobně jako 

určité látky o určitém množství mohou vytvořit vysoce explozivní chemickou reakci, tak 

předpokládám stejně dynamický proces v lidské psychice a chování. Je-li možné pochopit variabilitu 

následku, pak je i možné objevit příčiny a jejich princip vzájemnosti. Předpokládám tak, že je možné 

predikovat určitý konkrétní psycho-behaviorální jev výrazně dříve než k němu dojde. Nejedná se 

pouze o určité vyjádření všeobecného předpokladu a predispozic například k antisociálnímu chování 

anebo ještě obecněji kjakkoli anormativnímu chování. 

Prvním principem predikční diagnostiky je naprosto konkrétní prognostický výrok. Zcela 

jednoznačné kauzální konstatování budoucího vývoje dané osobnosti. Jelikož tento princip nepracuje a 

nepředpokládá s kauzálními možnostmi, tedy s vývojovou variabilitou, ale s naprosto jednoznačně 

predikovatelným vývojem konkrétního psycho-behaviorálního modelu je možné jej popsat jako 

princip přímé kauzality. V jistém ohledu je možné tento princip lépe popsat na příkladu rozboru 

krve. Vzorek krve má určité atributy, které má naprosto každý člověk (erytrocyty, leukocyty či 

trombocyty) a míra jejich hladiny múže předznamenávat celou řadu problémú. Predikční diagnostika 

však vychází z exaktnějšího náhledu nikoliv na příčiny, ale na dúsledky jakoby obrácenou kauzalitou. 

Komplexní znalostí dúsledku hledá jeho příčiny. Z toho dúvodu vyhledává a sleduje zcela jiné jevy, 

což na příkladu rozboru krve znamená, že nezjišťujeme jen možnou predispozici, ale jednoznačné 

potvrzení či vyvrácení konkrétní nemoci. To znamená zcela odlišný rozbor založený na hledání 

specifických atributů pro danou nemoc. 

Princip přímé kauzality tedy není v rozporu s hledáním možných predispozic, ale je nutnou další 

fází diagnostikování. Máme-li před sebou jedince u kterého v prvním kroku diagnostikujeme 

predispozici na základě hladiny základních krevních komponent mimo toleranční frekvenci 

přistoupíme ke specifickému hledání. Je-li podezření například na zhoubný nádor jsou sledovanými 

komponentami tumorové markery. Ty se však nezjišťují u každého. Tento princip tedy hovoří o tom, 

že predikční diagnostika nesmí být jen klasifikací predispozic, ale hledáním zcela specifických vazeb 

již od začátku daného procesu. 
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Z výše zmíněného vychází princip obrácené kauzality na základě kterého je nezbytné 

komplexně analyzovat důsledky (nemoci, poruchy) pro lepší deskripci symptomů a příčin. 

Rozdíl mezi těmito principy je tedy v tom, že z hlediska principu přímé kauzality předpokládám u 

každého jedince a obzvlášť u toho, který je predisponován hned konkrétní následek (diagnózu), kterou 

verifikuji predikční diagnostikou, tak u obrácené kauzality se zaměřujeme vždy na naprostou deskripci 

následku pro jednoznačnější pochopení příčin. Naplnění principu obrácené kauzality nám tedy 

neslouží jen k přesné realizaci přímé kauzality, ale také jako východiska pro resocializační a léčebnou 

práci s reálnou diagnózou (důsledkem). 

Tyto dva principy spolu kauzálně souvisejí, jeden je studiem příčin a druhý studiem následků. 

Řetězec této kauzality je však nezbytné vnímat oběma těmito principy. Totiž, pokud máme před sebou 

sériového vraha, tak taky nelze konstatovat, že příčinou bylo týrání v dětství, úraz hlavy, pyromanie a 

direktivismus matky a následkem je série vražd s prvky sexuální agresivity a nekrosadismu. To by 

bylo prosté konstatování nepříliš výrazné výpovědní hodnoty. Při aplikaci obou principů se toto 

konstatování mění ve zcela konkrétní kauzální model. Při důkladnější analýze zjistíme, že fyzické 

týrání otcem vlastně nebylo zcela unikátní příčinou, ale spíše důsledkem faktu, že sám otec byl 

v dětství týrán, má schizofrenii a byl vystaven traumatickému setkání se smrtí. Obranným 

mechanismem identifikace s agresorem jen předává model dále. Pokud tyto predispozice spojíme 

s přítomnou kombinací explicitních a implicitních prediktoru je možné predikovat naplnění určitého 

modelu výrazně dříve. 

Domnívám se, že můžeme dokonce klasifikovat možné impulzy, které daný psycho -

behaviorální jev inicializují. Předpokládám tedy, že u určitých jedinců se dá předem klasifikovat, že 

jsou na základě pozitivního testování predikční diagnostikou predisponováni a konkrétním impulzem 

naplnění patologického promu (např.: sériového vraha) u nich bude třeba alkohol u jiného konfliktní 

prostředí nebo výkon určitého zaměstnání. 

Pro verifikaci tohoto konceptu není podstatný okamžik jeho vytvoření a přenesení na 

experimentální skupinu, ale komparace s výsledky kontrolní skupiny a důsledné sledování modelu 

v čase pro správnou interpretaci symptomů, impulzů a komorbidních vazeb. 

Tento princip neustálé kauzality nevylučuje vznik jevu svébytného, který není důsledkem, ale 

samostatnou, nově vzniklou formou, ale i tak se domnívám, že model disruptivního, dificilního, 

psychopatického, deviantního či jinak patologicky disponovaného jedince je ve většině případů jen 

přímým důsledkem jisté kauzální ("hereditární a sociální") "infekce". Složitý prom osobnosti a 

chování takto patologického jedince je komplexní komorbidní provázaností mnohých prediktoru a je 

zcela"infekční", jak ve smyslu hereditárním, tak i sociálním ve formách nápodoby. 

Předpoklad, že predikční diagnostika může poukázat na konkrétní vývoj souvisí i s dalším 

principem, kterým je princip včasné lokalizace. Tento princip demonstruje mé pochyby nad logickou 

provázaností dílčích oboru, když například sleduji vývoj konkrétních jedinců v experimentální studii. 

Na základě vyhodnocení této studie ve které bylo 49 sexuálních sériových vrahů, ale i ve shodě 

s jinými výzkumy je patrné, že osobnost tohoto agresora nám určitou diagnózou, jevem či predispozicí 

ukázala v dětství a dospívání několikrát patologii svého vývoje. Neschopnost, neznalost, netečnost či 

nedůslednost však přispěly k vývoji tohoto jedince ke svému důsledku, kterým je mnohonásobný vrah. 

Vzpomeňme například, že: 
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• do 4 let věku dítěte byl diagnostikován: u 45 % úraz hlavy, u 27 % lactatio, u 20 % 

Separační úzkostná porucha (SAD), u 14 % Reaktivní porucha příchylnosti (RAD); 

• do 9 let věku dítěte byl diagnostikován: u 53 % hostilita ke zvířatúm, prevalentní negativní 

vztahy v rodině, u 63 % kompulzivní masturbace, u 53 % Pavor nocturnus a u 55 % 

dromománie; 

• do 11 let věku: u 43 % syndrom opozičního vzdoru (ODD), 40 % z nich je psychickým 

agresorem a 46 % agresorem fyzickým, šikanózní tendence byly u 39 %; 

• do 14 let věku: téměř 70 % z nich má za sebou koitální debut, 59 % vykazuje sexuálně 

disruptivní a patologicky agresivní chování; 

• do 18 let věku: 20 % má za sebou první sexuální vraždu, 49 % již prošlo nějakým 

resocializačním zařízením a bylo diagnostikováno. 

Jsem si naprosto vědom, že problémem není jen výše zmíněná neschopnost, neznalost, netečnost či 

nedůslednost. Rád bych jen poukázal na drobné impulsy behaviorálně patologického modelu již 

v dětství a dospívání a poukázal na větší vnímavost a ostražitost pedagogú, vychovatelú, zdravotníkú 

či sociálních pracovníkú k těmto nepatrným náznakúm. 

Jejich citlivé posouzení, znalost predikce a komorbidity a aktivita mohou vést k včasnější 

lokalizaci a specifické a efektivní léčebné, ochranné či nápravné péči. Efektivita predikce však 

nespočívá jen ve včasném odhalení, ale zejména ve formě komunikace, resp. ve spolupráci všech 

zmíněných oblastí péče. Posledním principem je tedy princip multioborové kauzality. Jeho naplnění 

předpokládá vytvoření dúmyslnějšího, vzájemně propojeného záchytného systému. Výše předložený 

procentuální výskyt určitých j evú nám už neříká nic o tom kolik těchto j evú bylo v daném čase řešeno 

bez další kontroly stavu a hledání kauzálních a komorbidních vazeb, kdy daný jev byl třeba v určité 

chvíli vyřešen, ale jeho skutečný dúsledek přišel až o 10 let později. Nelze spoléhat na to, že jev 

existuje sám o sobě, nelze spoléhat na spontánní remisi. 

1.1.1 Typy prediktorů 

Koncept diagnostické komparace vybraných behaviorálních a psychopatologických prediktoru je 

postaven na vzájemných kauzálních a komorbidních vazbách 112 prediktoru vosmi elipsovém 

modelu. Tyto prediktory mají rúznou interpretační úroveň a rozhodně nelze považovat všechny za 

prognosticky silné a obecně statisticky významné. Je to dáno dvěma podstatnými faktory: 

1) Sjednocená forma této diagnostické komparace se sestává z nesjednocených diagnostických 

metod. Klasifikace interpretačně a významově kompatibilních diagnostických metod není 

součástí této práce. V rámci diagnostické komparace je v tomto okamžiku možné pracovat 

jen s výsledky dílčích diagnostických metod, které slouží k určení konkrétní diagnózy a 

nejsou realizovány se záměrem odhalení dalších komorbidních či kauzálních souvislostí. 
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2) Prognostická, ale i interpretační úroveň prediktorů v této diagnostické komparaci je rozdílná, 

protože některé prediktory nevyjadřují diagnózu, ale klasifikují u probanda sociálně 

ekonomický status, úroveň individuálních schopností anebo fakta o modus operandi. 

Z těchto důvodů je potřeba typologizací prediktorů stanovit jejich interpretační úroveň a významnost 

v predikčním profilingu. Osmi elipsový model o 112 prediktorechje možné rozdělit na tyto typy: 

A) informační prediktory - jedná se o ty prediktory, které podávají pouze informaci o daném 

jedinci, ale jejich komparace není opodstatněná, nepřináší významná poznání (např.: vyznání, 

sociální strattfikace nebo primární sexuální preference). 

B) Informačně - komparační prediktory - jedná se o ty prediktory, které sice nejsou 

prognosticky významné, ale je možné jejich klasifikaci komparovat s případy dalších jedinců 

pro verifikaci některých statisticky shodných jevů (např.: IQ, patologické inklinace, akční 

rádius). 

C) Implicitní prediktory - jedná se o ty prediktory, které jsou klasifikovány v diagnostických 

manuálech a u sexuálních sériových vrahů se vyskytují, ale samy o sobě nijak statisticky 

významně, vytvářejí nespecifickou kauzalitu (např.: kleptománie, pika, LD). 

D) Explicitní prediktory - jedná se o ty prediktory, které jsou klasifikovány v diagnostických 

manuálech, u sexuálních sériových vrahú se vyskytují ve statisticky významné četnosti a jsou 

součástí tohoto nebo jiných teorií profilu pachatele, vytvářejí specifickou kauzalitu (např.: 

enuresis, pyrománie, kompulzivní masturbace, hostilita ke zvířatům). 

1.1.2 Explicitní komorbidní vazby 

Explicitní komorbidní vazby vyjadřují kauzální a komorbidní vzájemnosti mezi prediktory, které lze 

považovat statisticky za silnou závislost, resp, možnou tendenci k přímé/nepřímé úměře a proto téměř 

lineární závislost. Tyto statisticky významné korelace jsou postaveny zejména na imlicitních1 a 

explicitních2 prediktorech, tedy sám prediktor může být imlicitní, ale může vytvářet explicitní (lineární 

vazbu). 

Explicitní vazby jsou klíčovým kontrolním mechanismem predikční diagnostiky a vytvářejí základní, 

statisticky významný podklad predikce. Zároveň je možné explicitní vazby, tedy sounáležitosti 

vysokého vzájemně ovlivněné výskytu vnímat jako základ trojrozměrného a zcela specifického 

modelu (profi1u) sexuálního sériového vraha v osmi elipsové matrici. Tyto vazby lze interpretovat jako 

I Implicitní prediktory - jedná se o ty prediktory, které jsou klasifikovány v diagnostických manuálech a u 
sexuálních sériových vrahů se vyskytují, ale samy o sobě nijak statisticky významně, vytvářejí nespecifickou 
kauzalitu (např.: kleptománie, pika, LD). 
2 Explicitní prediktory - jedná se o ty prediktory, které jsou klasifikovány v diagnostických manuálech, u 
sexuálních sériových vrahů se vyskytují ve statisticky významné četnosti a jsou součástí tohoto nebo jiných 
teorií profi1u pachatele, vytvářejí specifickou kauzalitu (např.: enuresis, pyrománie, kompulzivní masturbace, 
hostilita ke zvířatům). 
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základní psychické, behaviorální, biologické, pedagogické, sociální a psychiatrické atributy profilu 

sexuálního sériového vraha. 

Klasifikace a sledování explicitních komorbidních vazeb vzešlo: 

1) z hypotéz; 

2) z obecně známých psychologických profilů a triád; 

3) z pořadové korelační analýzy a adjustovaných reziduí; 

4) z vlastního konceptu behaviorálního profilu. 

To, že prediktor nevytváří explicitní vazbu ještě neznamená, že není nebo nemůže být explicitní sám o 

sobě. Může se vyskytovat jako jedinečný nebo korelovat statisticky méně významně s jinými 

prediktory. Explicitní prediktory nemusí vždy vytvářet explicitní vazby. 

Slabá závislost Silná závislost Explicitní Četnost 
závislost samostatného 

výskytu 

Hodnoty Hodnoty Hodnoty 
přesahující +-0.55 přesahující přesahující +-0.8 

Prediktor +-0.65 

Jistá závislost, která Jistá závislost, Jistá závislost, 
však není statisticky která je již kterájejiž téměř 
příliš významná. statisticky lineární s možnou 
Daná vazba se významná. Daná tendencí 
může vyskytovat, vazba sjiž k přímé/nepřímé 

ale nelzeji poměrně vysokou souvislosti. Daná 
klasifikovat jako pravděpodobností vazba se bude 
jednoznačně bude vyskytovat. vyskytovat téměř 

predikovatelnou. jistě (explicitně). 

AS porucha 
chování ve LD - IQ 69% 
vztahu k rodině 
A9 Materiální 
nesocializovaná destruktivismus, Psychické týrání 
porucha chování sexuální - agresor, 

promiskuita, Šikana - agresor, - 53 % 
Dromománie, ODD, 

anorm. chování, patologická 
vulgarita. lhavost 

AIO 8% 
socializovaná - - -
porucha chování 
AII elektivní Depresivní CD, hyperexcitabilita - 22 % 
mutizmus SAD,ADHD. 
A12 depresivní Elektivní mutismus, -- Rekurentní 41 % 
porucha chování Pavor Noctumus, deprese 

úraz hlavy, 
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automutilace 
Al3 separační Elektivní mutismus - - 20% 
úzkostná 
porucha 
Al4 reaktivní Hyperexcitabilita, - -
porucha Iactatio 14% 
příchylnosti 

Al5 - - -
dezinhibovaná 16% 
příchylnost v 
dětství 

Al6 Patologická Porucha Agresivní 
personifikace sourozenecké sadismus, 22 % 
matky rivality, nekrofilie 
Al7 porucha N ekrosadismus, nekrofilie -
sourozenecké patologická 16% 
rivality personifikace matky 
Al8 inklinace k - - - 8% 
nacizmu 
Al9 inklinace k - - - 8% 
sektám a 
patologický 
výklad 
náboženství 
A20 inklinace k Zájem o zbraně - - 24% 
rasismu 
A21 Rodičovská - - - 14% 
hyperprotekce 
A22 Výchovný Psychický abúzus, - - 45% 
direktivism us fyzický abúzus, 
A23 pobytv Materiální Psych. Týrání- ODD 
resocializačním destruktivismus, agresor, fyz. 49% 
zařízení sex. ZneužívánÍ- týrání - agresor, 

agresor, šikana - agresor, 
A24 Fyzické - Identifikace s Psych. Týrání- 61 % 
týrání - obět' agresorem oběť, 

A25 Psychické - Výchovný Fyzické týrání -
týrání - oběť direktivismus, oběť 63 % 

identifikace s 
agresorem 

A26 Kontaktní - - Nekontaktní sex. 
sexuální Zneužívání - oběť 36% 
zneužívání - oběť 
A27 Nekontaktní - - Kontaktní sex. 
sexuální Zneuž. oběť 38% 
zneužívání - oběť 
A28 Oběť šikany - substituce - 28 % 
A29 - -
Miinchhausenův 18 % 
syndrom 
A30 Médein - Fyzické týrání - -
komplex oběť, fixace na 33 % 

agresora 
A31 substituce PTSD Oběť šikany - 47% 
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A32 přijetí neg. Replikace traumatu, - - 39% 
role 
A33 fixace na Identifikace s Medein komplex - 29% 
agresora agresorem 

A34 replikace Přijetí neg. role PTSD, enuresis, - 29% 
traumatu gen. Úzkostná 

porucha, 
A35 identifikace - Fyz. týrání - -
s agresorem oběť, psych. 47% 

Týrání - oběť, 

fyz. týrání agresor 
A36 Fyzické N esocializovaná Sex. Zneuž. - Psych. Týrání-
týrání - agresor CD, pobyt v RZ, agresor, sexuální agresor, šikana -

hostilita ke agresivita, agresor, 46% 
zvířatům, ADHD, materiální 
lED, anormativní destruktivismus, 

chování ODD 
A37 Psychické ADHD, vulgarita N esocializovaná Fyz. týrání 
týrání - agresor CD, pobyt v RZ, agresor, šikana -

materiální řídící agresor 
destruktivismus, 40% 

sex. Zneuž. -
agresor, sex. 

Agresivita, ODD 
A38 Sexuální Pobyt v RZ, Agresivní Psych. Týr. -
zneužívání - sexuální agresivita, sadismus agresor, fyz. týr. - 61 % 
agresor ADHD,ODD, agresor, šikana -

dromománie agresor 
A39 Sikana- Hostilita ke N esocializovaná Psych. Týr. -
agresor zvířatům CD, pobyt v RZ, agresor, fyz. týr.-

sex. Zneuž. - agresor, 
agresor, sex. materiální 
Agresivita, destrukti vismus, 39% 

ADHD, ODD 
anormativní 

chování, 
patologická 

lhavost, vulgarita 
A40 hostilita ke Sikana - agresor, Denní snění, Thanatofilní 
zvířatům sexuální agresivita, enureSlS, tendence, 

kompulzivní pyromame agresivní 
masturbace, denní sadismus, 53 % 

snění nekrofilie, 
nekrosadismus, 

orgánový 
fetišismus 

A4l materiální N esocializovaná Sexuální Fyz. týr.-
destruktivismus CD, pobyt v RZ, agresivita, ODD, agresor, psych. 

ADHD, vulgarita Týrání - agresor, 
anormativní šikana - agresor 37% 

chování, 
patologická lhavost, 

zájem o zbraně 
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A42 Sexuální Psychické týrání - Fyz. týrání - Alkohol. Ab. 59 % 
agresivita agresor, sex. Zneuž. agresor, šikana-

- agresor, hostilita agresor, 
ke zvířatúm, materiální 

ADHD, lED, ODD destruktivismus, 
denní snění 

A43 Hostilita ke Pyromanie, Inklinace 
Kompulzivní zvířatúm, denní nekrosadismus, k pomografii, 
masturbace snění, obsedantně agresivní denní snění 63 % 

kompulzivní sadismus 
porucha 

A44 Inklinace k - - Kompulzivní 47% 
pornografii masturbace 
A45 dětská Kont. Sex. Zneuž. - - dromomanie 20% 
prostituce oběť, nekont. Sex. 

Zneuž. - oběť 
A46 Sexuální N esocializovaná Alkohol. Ab., dromomanie 51 % 
promiskuita porucha chování, 
A47 Sexuální Kompulzivní - - 33 % 
izolacionismus masturbace 
A48 Voyerismus fetišismus - - 74% 
A49 Fetišismus N ekrosadismus" - -

koprofilie, 
orgánový 

fetišismus, agr. 45% 
Sadismus, er. 
Asfyxifilie, 
voyeurIsmus 

A50 - - - 27% 
exhibicionismus 
A51 pedofilie Dětská prostituce, Kompulzivní - 45% 

inklinace k masturbace 
pomografii 

A52 gerontofilie - - - 4% 
A53 algolagnie N ekrofi1ie, N ekrosadismus, -

koprofi1ie, orgánový 59% 
fetišismus, fetišismus, agr. 
trofeismus, Sadismus, 

A54 nekrofiie Trofeismus, agr. , Porucha N ekrosadismus, 
er. sourozenecké koprofi1ie, 

asfyxifilieSadismus, rivality, thanatofi1ie, 
erot, asfyxifylie, algolagnie, hostilita ke 35% 

antropofágie, org. zvířatúm 

Fetišismus, 
pat.person. matky 

A55 Porucha AIgolagnie, Nekrofi1ie, agr. 
nekrosadismus sourozenecké koprofilie, Sadismus, 

rivalita, fetišismus, trofeismus, org. thanatofilie, 45% 
Renfieldúv sy., Fetišismus, hostilita ke 

kompulzivní zvířatúm 

masturbace 
A56 Renfieldův N ekrosadismus, Agresivní trofeismus 22% 
syndrom org. Fetišismus, sadismus, 

antropofágie 
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A57 Trofeismus, agr. Renfieldův sy., - 22% 
antropofagie Sadismus, nekrofilie, 

koprofilie, er. 
asfyxifilie 

A58 Koprofilie Fetišismus, Antropofagie, nekrofilie 
či koprofagie algolagnie, org, nekrosadismus, 31 % 

fetiš., trofeismus, agr. 
Sadismus, 

A59 Trofeismus antropofagie, Algolagnie, N ekrosadismus, 
nekrofilie, orgánový 
agresivní fetišismus, 33 % 
sadismus, Renfieldův sy., 
erotická 

asfyxifilie 
A60 Orgánový Porucha Algolagnie, N ekrosadismus, 
fetišismus sourozenecké nekrofilie Renfieldův sy., 

rivality, fetišismus, trofeismus, 
koprofilie agresivní 35% 

sadismus, 
hostilita ke 
zvířatům 

A61 Agresivní Fetišismus, Algolagnie, N ekrosadismus, 
sadismus antropofagie nekrofilie, org. Fetišismus, 

Renfieldův sy., hostilita ke 
trofeismus, sex. zvířatům 

Zneuž. - agresor, 47% 
patol. Person. 

Matky, 
kompulzivní 
masturbace 

A62 Erotická Nekrofilie, Trofeismus, - 24% 
asfyxifilie fetišismus, antropofagie 

schizofrenie 
A63 zoofilie - - - 14% 
A64 ADHD Fyz. týrání - Sikana - agresor, -

agresor, psych, týr. ODD, 
- agresor, sex. 

Zneuž. Agresor, 53 % 
sex. Agresivita, 

materiální 
destruktivismus, 
lED, úraz hlavy, 

patologická lhavost 
A65 ODD Anormativní N esocializovaná Sikana - agresor, 

chování, vulgarita, porucha chování, fyz. týr. Agresor, 
obsedantně psych. Týr. - pobyt v RZ, lED, 

kompulzivní agresor, 
porucha materiální 43 % 

destruktivismus, 
ADHD, 

patologická 
lhavost, 

A66 lED (ANS) ADHD, ODD, 39% 
A67 RAD, enuresis, Elektivní - 37% 
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Hyperexcitabilita rekurentní deprese mutismus 
A68 úraz hlavy v ADHD, depresivní ODD - 45% 
dětství CD, suicidiální 

tendence, 
A69 PTSD - Replikace - 45 % 

traumatu, 
A70 LD Alkoholová ab., - - 61 % 

vzdělání, CD ve 
vztahu k rod. 

A 71 Setkání se - Denní snění - 45% 
smrtí v dětství 
A72 ODD, Patologická 
Anormativní nesocializovaná lhavost 
chování CD, fyz. týr. -

agresor, šikana- - -
agresor, materiální 
destruktivismus, 

krádeže, 
dromománie, 

vzdělání 

A 73 Patologická Materiální ODD, anorm. 
lhavost destruktivismus, chování, 

ADHD, krádeže, nesocializovaná - 59% 
kleptománie, CD, šikana-

vzdělání agresor, 
dromománie 

A74 Depresivní CD, Rekurentní Suicidiální 22 % 
Automutilace manicko-depresivní deprese tendence. 

psychóza 
A75 krádeže Anorm. chování, - kleptománie 49 % 

patologická lhavost, 
vulgarita 

A76 Drogový vulgarita Alkohol. Ab., Dromománie 42 % 
abúzus vzde lani 
A 77 Alkoholový LD, vzdělání Sex. Promiskuita, Dromománie, 57% 
abúzus drog. Ab., sex. agresivita 
A 78 vulgarita N esocializovaná šikana - agresor, 

CD, psych. Týr. - materiální 
agresor, ODD, destruktivismus, - 33 % 

krádeže, drog. Ab., vzdělání 

kleptománie 
A79 Zájem o Inklinace k rasismu, - - 31 % 
zbraně v dětství materiální 

destrukti vismus 
A80 ThanatofilnÍ Hostilita ke 
inklinace - - zvířatÍlm, 46% 

nekrofolie, 
nekrosadismus 

A8i lactatio RAD enkopréza 27% 
A82 N esocializovaná Alkohol. Ab., 
dromomámie CD, sex. Zneuž. - Patologická drog. Ab. , dětská 55% 

agresor, anorm. lhavost prostituce, sex. 
chování, promiskuita 

A83 kleptománie Patologická lhavost, - krádeže 45% 
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vulgarita 
A84 Manicko-depresi vní - - 14% 
trichotilománie psychóza 
A85 pyrománie - Kompulzivní -

masturbace, 33 % 
hostilita ke 
zvířatúm 

A86 schizofrenie Erotická asfyxifile - - 16% 
A87 Manicko- Automutilace, 
depresivní trichotilomanie, 
psychóza rekurentní deprese - - 12% 
(bipolární 
afektivní 
porucha) 
A88 Obsedantně ODD, kompulzivní - - 39% 
kompulzivní masturbace 
porucha 
A89 Pavor Depresivní CD, - enureSlS 53 % 
nocturnus 
A90 Denní snění Setkání se smrtí, Kompulzivní 

sexuální masturbace 
- agresivita, 67% 

hostilita ke 
zvířatúm 

A91 Pika enkopresis Gen. Uzk. - 12 % 
Porucha, 

A92 Enuresis Hyperexcitabilita, Replikace Pavor noctumus 63 % 
traumatu, hostilita 

ke zvířatúm 
A93 Enkopresis pika iactatio 20% 
A94 Rekurentní Hyperexcitabilita, automutilace Depresivní 35% 
deprese manicko-depres. porucha CD, 

Psych., 
A95 Suicidiální Uraz hlavy - automutilace 24% 
pokusy 
A96 - Pika, replikace - -
Generalizovaná traumatu 
úzkostná 
porucha 
A97 IQ - - CD ve vztahu k -

rodině 

A98 V zdelani LD, anorm. Drog. Ab., - -
chování, vulgarita 

patologická lhavost, 
vzde lani 
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1.1.3 Deskripce modelu (profilu) 

Jak již bylo řečeno, tak koncept diagnostické komparace vybraných behaviorálních a 

psychopatologických prediktorů je postaven na vzájemných kauzálních a komorbidních vazbách 112 

prediktorů v osmi elipsovém modelu. Tyto prediktory, ale i dílčí vazby mají jak rozdílnou 

interpretační úroveň, tak i četnost výskytu ve specifické populaci. Trojrozměrný model, který je tvořen 

osmi elipsami vytváří predikční matrici. Z každého prediktoru je vysílána informace do středu 

predikční matrice o četnosti výskytu v experimentální a kontrolní skupině daného profilu. Tak vzniká 

uprostřed zcela specifický průnik 112 statistických hodnot, který je unikátním modelem (profilem) 

sledovaného jevu. Toto po1ypragmone03 vytváří trojrozměrný "statistický" model pachatele se 112 

hodnotami sledovaných prediktorů. 

Při diagnostickém profilingu je tento model v predikční matrici použit pro komparaci s hodnotami 

vyšetřovaného jedince. Predikční diagnostika je tedy komparací statistických modelů a individuální 

reality. U sledovaného jedince je z každého prediktoru rovněž vyslána informace o hodnotě daného 

jevu a vniká individuální model. Naplnění signifikantních rovností se testuje postupně: 

informační prediktory ~ informačně - komparační prediktory ~ imlicitní prediktory ~ explicitní 

prediktory ~ explicitní predikční vazby. 

Komparace hodnot unikátního a individuálního modelu není možná bez úpravy obou modelů. 

Hodnoty unikátního modelu jsou procentuálním vyjádřením jevu, zatímco individuální model definuje 

hodnoty dichotomicky nebo po1ytomicky. Z tohoto důvodu je potřeba vysílané informace dílčích 

prediktorů u individuálního modelu vyjadřovat koeficientem validity (resp. predikční síly). Tento 

koeficient validity vyjadřuje jinak hodnoty, které jsou v unikátním modelu definovány procentem. 

Každý unikátní model (profil určitého komplexního patologického jevu) musí splňovat principy 

predikční diagnostiky 

1.2 Aplikace modelu predikční diagnostiky 

Základním smyslem predikční diagnostiky je mezioborová komunikační diagnostická databáze pro 

včasnou lokalizaci behaviorálně a psychicky patologického jedince. Tato databáze by poskytovala 

služby záchytného a depistážního mechanismu, který by sloužil zejména kriminalistům (specialistům 

na násilnou trestnou činnost) a forenzním psychologúm (profilerúm). Jednalo by se o databázi 

potencionálních pachatelú, resp. jedincú, kteří ve svém chování a osobnosti mají výrazné predispozice 

k naplnění kriminálního modelu pachatele. 

Databáze predisponovaných jedincú by byla přístupná pro zanášení dat vybraným lékařům, 

psychiatrúm, psychologúm a behaviorálním psychologúm (patologúm), případně odborníkúm na 

dificilní chování při školách, nicméně práce s profilem by byla výhradně v možnostech policejních 

(forenzních) psychologú. Do této databáze by bylo možné zanášet data na základě jednotné 

3 Polypragmoneo - činění mnoha věcí současně, souběžně najednou. 
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diagnostické metodologie již od útlého věku jedince a zejména na konci diagnostického procesu 

v resocializačních zařízeních a dětských psychiatrických léčebnách, protože právě odtud se pachatelé 

sexuálně disruptivního chování etablují nejčastěji. Pokud by zanesení komplexních dat bylo součástí 

diagnostického a prognostického procesu v resocializačních zařízeních bylo by možné vytvořit 

poměrně širokou databázi jedinců, kteří již v období dětství a dospívání vykazovali dificilní 

vzdorovité, případně agresivně impulzivní prvky chování, byli obětí sexuálně či jinak motivované 

agrese, byli organizátory šikanózních praktik mezi vrstevníky, chovali se dromomanicky nebo 

inklinovali k drogovému abúzu či extrémním hnutím. 

Namísto interních složek klientů a pacientů v diagnostických ústavech, výchovných ústavech, 

psychiatrických léčebnách a sexuologických ústavech by informace byly zanášeny do jednotné 

databáze, která by umožňovala při kriminalistickém profilingu spojit profil pachatele s možnými 

jedinci, kteří jsou pro takový profil predisponováni. V podstatě tato forma archivace existuje jen u 

policie a to za předpokladu, že daný jedinec byl vyšetřován jako mladiství, nicméně i tak figuruje jako 

predisponovaný vždy jen v oblasti těch kriminálních činností se kterými se jeho delikt pojil. Potřeba 

jednotného lokalizačního systému stoupá s faktem sjednocené Evropy a Schengenského prostoru, 

který rozšiřuje hranice možné kriminální činnosti a klade o to větší nároky na kvalitní a rychlou 

mezinárodní spolupráci. Volný mezistátní pohyb přináší celou řadu forenzních komplikací, což 

nejlépe dokládá situace z USA. 

Ostatně i data z experimentální skupiny poukázala na fakt, že 44 % sexuálních sériových vrahů je 

z hlediska akčního rádia internacionálních. Znovu je také potřeba vzpomenout, že 49 % projde 

resocializačním zařízením než dosáhnou plnoletosti a průměrně 1/3 má zjevné sexuálně agresivní 

projevy chování a diagnostikovanou sexuální deviaci do 22 let života. Průměrný počet obětí 

sexuálních sériových vrahů (N = 49) v experimentální skupině je téměř 24 obětí na jednoho a 

průměrná doba po kterou vraždí bez odhalení natož pak dopadení je 7,2 roku. 

To jsou všechno příliš extrémní čísla než aby bylo možné je přecházet zdůvodněním, že každá 

společnost má určitou míru zločinnosti nebo že se jedná o tak organizované činy, že dopadení je dílem 

několikaleté vyšetřovací práce. Ze studia kriminální historie tohoto jevu je naprosto zřejmé, že se 

jedná mnohdy o vysoce promyšlené činy nadprůměrně inteligentních a zcela nevyzpytatelných 

jedinců, jejichž lokalizace je nesmírně obtížná, ale právě při vědomí této obtížnosti se musím zákonitě 

zamýšlet na způsobem efektivizace forenzní práce. 

Při představování tohoto konceptu vodborných kruzích jsem se ve spojitosti s všeobecnou 

databází predisponovaných jedinců setkal s námitkou, že je shromažďování dat tohoto druhu neetické, 

náchylné na zneužití a ohrožuje osobní údaje jedince. Při vší úctě k nedotknutelnosti lidského 

soukromí a obecné nedůvěře k informačním databázím zde musím nesouhlasit. 

Jaký zvláštní úhel etiky tu nahlížíme? Jaképak lidské zacházení? Je tu řeč o možnosti, že se určitý 

jedinec stane brutálním vrahem a svými činy neukončí život jen obětem, ale i jejich rodinám a 

blízkým. Takový sexuální sériový vrah nemá na svědomí je oněch průměrných ,,24 obětí", ale desítky 

a desítky přátel a příbuzných jejichž životy jsou tragickou ztrátou ovlivněny. 

Je potřeba vzít v úvahu, že 49 vrahů v této studii po prostém součtu všech dokázaných obětí 

ukončilo život 1653 nevinným lidem (a to pracujeme pouze z čísly těch trestných činů, které byly 

soudně zcela nezpochybnitelné). Obecně se domníváme, že počet prokázaných obětí se pohybuje 

kolem 30 % z výčtu obětí reálných. 
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Neexistuje žádný argument (přec v zájmu společnosti), který by zpochybňoval význam včasné 

predikce a lokalizace. Vývoj sexuálně disruptivního a sadistického vraha nesmíme považovat za cosi 

nezvratného jen z popudu ochrany soukromí. Každý výkonný mechanismus řízený lidmi je náchylný 

na chybu - vše je jen otázkou kontrolních mechanismů. Když existují mezinárodní databáze pacientů 

s onkologickým onemocněním a pacientů s infekční chorobou, tak proč by nemohla existovat databáze 

jedinců s výrazně anormativním, dificilním, vzdorovitým, sexuálně dysfunkčních a agresivním 

chováním. 

1.3 Experimentální skupina 

Verifikace predikční diagnostiky jakožto komplexní analytické metody bude vyžadovat longitudinální 

komparaci dat. Experimentální skupina v této práci měla význam pouze pro nalezení základních 

závislostí a stanovení předpokládaných hodnot četnosti výskytu sledovaného jevu (prediktoru) ve 

skupině vybraných probandů. Dalším krokem bude jistě srovnání obecných závěrů a výsledků 

z experimentální skupiny s daty získanými po přenesení a aplikaci osmi elipsového modelu na 

kontrolní skupinu jedinců. 

Smysl a význam predikční diagnostiky však bude možné ověřit teprve až po skončení dlouhodobého 

sledování vývoje lokalizovaných jedinců ve věku od 12 do 18 let, kteří naplňují predispoziční znaky 

pro model této diagnostiky. Teprve pokud se u těchto lokalizovaných jedinců objeví formy sexuálně 

disruptivního chování a algolagnicky motivovaných trestných činů, tak bude možné hodnotit 

úspěšnost predikce. Tato práce však realizuje teprve první výzkumné kroky, tedy aplikaci osmi 

elipsového modelu 112 vybraných behaviorálně patologických a psychopatologických prediktorů na 

49 jedinců v experimentální skupině. 

Může být vytknuto, (ajsem si toho zcela vědom), že experimentální skupinaje složena z příliš malého 

počtu probandů a proto je snížena výpovědní hodnota závěrů takové studie a vylučuje tak všeobecnou 

interpretaci. 

Pro druh a počet respondentů však existuj e vysvětlení: 

• Pro experimentální skupinu jsem záměrně vybral sexuální sériové vrahy, protože vzhledem 

k principům této diagnostické metody je potřeba vycházet nejprve z důsledků (reakce) pro 

pochopení příčin (akce). Proto jsem vybral jedince, kteří zastupují nejrozsáhlejší a 

nejkomplikovanější profi! kauzálně a komorbidně propojených patologických jevů. Tito 

jedinci jsou v podstatě ukázkou patologické variability lidské psychiky a chování. Jsou 

demonstrací extrémních hodnot Gaussovy křivky individuálních schopností interiorizace 

norem a socializované integrace. Patologické jevy jsou u těchto jedinců tak flagrantní a 

exponované, že analýza a deskripce vzájemných vazeb přítomných prediktorů bude 

konkrétnější ve své výpovědní hodnotě. 
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• Pro experimentální skupinu, jejímž jednoznačně spojujícím prvkem byla realita sexuálně 

motivovaných vražd v sérii4 jsem vybral 49 jedinců. Tento relativně nízký počet je výrazně 

ovlivněn četností výskytu tohoto jevu. Pozor, nejedná se totiž o sériové vrahl, ale sexuální 

sériové vrahy, tedy jedince jejichž motivem6 je hlavně sexuální apeC, tedy zejména o 

takzvané "lust kil1ers". Obecně zastoupení tohoto specifického typu není tak časté a v dané 

práci popisuji všechny vrahy o kterých bylo možné získat komplexní informace a 

diagnostické závěry.9 Nutno podotknout, že validita těchto informací je dána validitou zdroje 

(někdy prostředníkem přenosu informace byla média) a rozdílností možných diagnostických 

metod. Z tohoto důvodu jsem u naprosté většiny prediktorů zjišťoval pouze dichotomické 

vymezení (ano/ne), protože se může lišit postup (metoda) diagnostikování, ale ne diagnóza. 

Dlouholetým sběrem dat bylo možné získat informace jen o 49 vrazích, kteří v podstatě 

rozsahem kriminální působnosti pokrývají celé 20. století lO
• Z hlediska lokalizace se jedná 

téměř převážně o vrahy z Evropy a USA. II 

Vybraní jedinci byli v odborné, ale i populárně naučné literatuře individuálně popsáni mnohokrát a 

v dějinách kriminalistiky a forenzní psychologie jsou tyto kauzy považovány za učebnicové ukázky. 

Z tohoto důvodu nebylo nezbytné respektovat pravidlo anonymity. Pro primární komparaci 

v experimentální skupině byli vybráni tito sexuální sérioví vrazi: 

Jméno Rok narození Věk 1. vraždy Počet obětí 

1. ANDRADE Marcelo Costa de 1966 25 13+ 
2. ARMSTRONG Eric John 1973 17 18+ 
3. BARONE Cesar Francesco 1960 18 7+ 
4. BARTSCH Jiirgen 1946 19 4+ 
5. BIANCHI Kenneth Alessio 1951 12 9+ 
6. BUONO Angelo jr 1934 43 9+ 
7. BITT AKER Lawrence 

Sigmund 1940 39 5+ 
8. BLACK Robert 1947 22 8+ 
9. BOWLES Gary Ray 1962 32 6 
10. BRUDOS Jerome Henry 1939 29 5+ 
ll. CLARK Douglas Daniel 1948 32 6+ 
12. COLE Caroll Edward / 30 13+ 
13. COLEMAN Alton 1955 29 8+ 
14. CONAHAN Owen Daniel jr. 1954 39 5+ 
15. CONDE Rory Enrique 1965 29 6+ 

4 Minimálně 3 - 5 obětí a více. 
5 Kterých v dějinách České a Československé kriminalistiky 21. století je zhruba mezi 20 - 40 případy. 
6 Sérioví vrazi se dělí dle motivu na 8 typl!. 
7 Kterých v dějinách České a Československé kriminalistiky 21. století je zhruba mezi 2 - 6 případy. 
8 Z velkého počtu sériových sexuálních napadení, znásilnění a vražd, jen relativně malá skupina naplňuje profil 
sexuálního sériového vraha jehož jedním z nejpodstatnějších kritérií je počet obětí (3 až 5 a více). 
9 Validita získaných informací se výrazně lišila, proto v případech nejisté informace či zdroje byl daný jev u 
daného jedince označen jako nezjištěný. 
10 Nejstarší se narodil v roce 1883 (KUERTEN Peter) a nejmladší v roce 1982 (PARADA MORALES Gustavo 
Adolfo). 
I I U evropských a amerických vraM umožňuje exponovaný sociální a mediální zájem větší přístup 
k informačním zdrojúm a komunikaci s úřady. 
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16. DAHMER Lionel Jeffrey 1960 18 17 
17. DESALVO Albert Henry 1931 31 13+ 
18. ERSKINE Kenneth 1963 24 7 
19. GACY John Wayne jr. 1942 30 33+ 
20. GALLEGO Gerald Armand 1946 32 10+ 
21. GASKINS Donald Henry .ir. 1933 40 200+ 
22. GA V ARITO Luis Alfredo 1968 30 189+ 
23. GEIN Edward Theodore 1906 38 15+ 
24. HEIDNIK Gary Michael 1944 42 2+ 
25. CHANAL Pierre 1943 37 8+ 
26. CHASE Richard Trenton 1950 27 6+ 
27. CHIKATILO Andrei 

Romanovich 1936 42 53+ 
28. JUDY Steven Timothy 1956 II 11+ 
29. KEMPER Edmund Emil III. 1948 15 10+ 
30. KROLL Joachim 1933 22 10+ 
31. KUERTEN Peter 1883 46 10+ 
32. LONG Robert Bobby Joe 1953 30 10+ 
33. LOPEZ Pedro Alfonso 1949 29 300+ 
34. LUCAS Henry Lee 1936 14 250+ 
35. NELSON Earle Leopard 1897 29 25+ 
36. NILSEN Dennis Andrew 1945 33 16+ 
37. PARADA MORALES Gustavo 

Adolfo 1982 14 17+ 
38. RlDGW A Y Gary Leon 1949 33 48+ 
39. ROLLING Daniel Herold 1954 35 8+ 
40. ROSS Michael Bruce 1959 22 8+ 
41. SELLS Tommy Lynn 1964 18 12+ 
42. SHA WCROSS Arthur John 1945 27 13+ 
43. SCHAEFER Gerard John 1946 26 30+ 
44. SPECK Richard FrancIin 1941 25 12+ 
45. ST A YNER Cary 1961 38 4+ 
46. TOOLE Elwood 1947 14 100+ 
47. UNTERWEGER Jack Johann 1950 24 12+ 
48. W ATTS Coral Eugene 1953 21 22+ 
49. WEST Frederick Walter 1941 26 50+ 

1.3.1 Popis výzkumné metody 

Smyslem této podkapitoly není popisovat metody predikční diagnostiky, které jsou předmětem jiných 

kapitol, ale popsat metody použité pro komparaci dat získaných v experimentální skupině. 

Při statistických analýzách jsem musel mít na paměti několik specifických dílčích omezení, 

daných specifických charakterem datového souboru. Především pracujeme s poměrně nízkým počtem 

případů (N=49), který se "pohybuje kolem hranice, na které je možné využít standardních statistických 
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metod".12 Jednotlivé proměnné jsou z větší části dichotomické (ano/ne), což také omezuje možnosti 

statistické analýzy. Proto i přes poměrně silné vazby mezi některými proměnnými je potřeba vnímat 

výsledné statistiky zejména jako explorační, na základě kterých vytváříme hypotézy vhodné 

k dalšímu zkoumání. Síla těchto analýz (vzhledem k povaze dat) není sama o sobě dostatečná 

k paušálnímu zobecňování na celou zkoumanou populaci, ale dostatečně přesně popisuje výběrový 

soubor. 

Prvním krokem bylo procentuální vyjádření dichotomických a polytomických proměnných u 

všech 112 prediktoru u kterých byly následně použity korelačně statistické metody. 

Využil jsem dvou typů analýzy, které se vzájemně doplňují či potvrzují. Výchozí analýzou pro 

byla pořadová korelační analýza. Spearmanův korelační koeficient na 95% hladině významnosti 

dosahuje hodnot okolo +-0.35 (v závislosti na N případů, které do konkrétní analýzy vstoupily). 

• Vzhledem k charakteru dat však považuji za interpretovatelné až hodnoty přesahující 

hodnotu +-0.5. 

• Od hodnot +-0.8 již hovořím o velice silné závislosti, která má v podstatě charakter přímé 

(respektive nepřímé) úměry. 

Pro potvrzení výstupů pořadové korelace byla data přenesena do kontingenčních tabulek. Jako 

potvrzující statistiku jsem využil adjustovaných reziduí. Ty ve všech případech potvrdily silnou 

závislost, kterou odhalila korelační analýza. Hodnoty v jednotlivých polích kontingenčích tabulek se 

zpravidla pohybují nad úrovní 3,26, která naznačuje silnou závislost proměnných. 

Obě metody byly aplikovány na síťový tabulkový model 112 x 112 sledovaných proměnných (112 

prediktoru). Popis nalezených korelačních vazeb byl imlementován do práce nikoliv souhmě, ale vždy 

v souvislosti s popisovaným prediktorem predikční diagnostické elipsy. Vazby imlicitních a 

explicitních prediktoru j sou obsahem zvláštních podkapitol a závěru této práce. 

1.3.2 Klasifikace hypotéz 

Kontrolní hypotézy explicitních vazeb 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že prediktory MacDonaldovy triády budou u více jak 40 % jedinců 

v experimentální skupině explicitní predikčnÍ vazbou s jednotlivým výskytem četnosti nad 50 %. 

Teoretická východiska hypotézy: 

12 Soukup, P. - Rabušic, L. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. 
ln Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, vol. 43, no. 2, s. 
380. 
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Macdonaldova triáda je považována za model tří klíčových prediktorů, které poukazují jednoznačně na 

předpoklad sadistického jednání a vražedných tendencí (J. M. Macdonald - 1963).13 Jedná se o 

kombinaci enurézy, pyrománie a hostility ke zvířatltm, což bylo později potvrzeno v kontrolní 

Hellman - Blackmanově studii, která tuto vzájemnost verifikovala jako "Sociopatickou triádu" a 

prediktivní kombinaci budoucího kriminálního chovánL l4 V dnešní době je však tato triáda vystavena 

velké odborné kritice. Dosud byla tato teorie verifikována zejména v souborech psychotických a 

nepsychotických pacientů se sociopatickými a sadistickými sklony. Zkoumaná oblast delikvence se 

zaměřovala na sexuálně disruptivní chování, ale nikoliv na sexuální vraždy v sérii. Předpokládám, že 

tato triáda bude potvrzena i ve skupině sexuálních sériových vrahů. 

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že prediktory dromománie - sexuální promiskuita a dobrovolná dětská, 

homosexuálně orientovaná prostituce budou vytvářet křížovou explicitní vazbu s jednotlivým 

výskytem četnosti na 30 %. 

Teoretická východiska hypotézy: 

Ze studia kazuistik kriminálních případů sexuálně motivovaných vražd v sérii vyplývá, že velké 

množství vrahů nemá žádné zázemí nukleární rodiny a sexuálně disruptivní chování se u něj vyskytuje 

již v dětském věku. Předpokládám, že patologické tuláctví s sebou nese u těchto jedinců i výrazně 

promiskuitní sexuální aktivity, které jsou i předmětem prostituce. 

Kontrolní hypotézy explicitních prediktorů 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že více jak polovina sexuálních sériových vrahů se chovala sexuálně disruptivně 

již v dětství konkrétně jako agresoři sexuálního zneužívání vrstevníků. 

Teoretická východiska hypotézy: 

13 Merz-Perez, Linda - Heide, Kathleen. Animal cruelty: Pathway to violence against people. Rowman Altamira, 
2003, s. 6-7. 
14 Hellman, Daniel- Blackman, Nathan. Enuresis, firesetting and cruelty to animals: A tried predictive ofadult 
crime. American Journal of Psychiatry, 1966. 
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Ve smyslu přípravy konceptu predikční diagnostiky předpokládám, že jedinci, kteří jsou v dospělosti 

sexuálně agresivní a sadističtí se projevují jistém ohledu již podobně v dětství (pro účely predikce bylo 

vybráno rozmezí od 5 do 12 let). 

Hypotéza č. 4. 

Předpokládám, že v dětství sexuálních sériových vrahů bude diagnostikován prediktor 

patologické lhavosti jako obranný mechanismus u více jak 70 % jedinců. 

Teoretická východiska hypotézy: 

Z policejních a soudních výpovědí sexuálních sériových vrahů vyplývá jejich častá neschopnost 

rozlišení mezi pravdou a lží, která nemusí mít vždy etiologické zázemí v duševní poruše. 

Předpokládám, že se jedná spíše o obranný mechanismus, který se učí opakovaně používat již od 

útlého dětství. Zaměřuji se proto najeho výskyt ve věku od 6 - 141et. 

Hypotéza č. 5. 

Předpokládám, že v dětství sexuálních sériových vrahů bude diagnostikován prediktor 

kompulzivní masturbace u více jak 60 % jedinců. 

Teoretická východiska hypotézy: 

Domnívám se, že sadistická sexuální vražda je mimo jiné důsledkem eskalovaných sexuálních 

fantazií, které jsou výraznou součástí denního snění a jejichž sexuální realizaci diagnostikujeme jako 

signifikantní behaviorální projev již ujedinců mezi 6 - 12 lety. 

Kontrolní hypotézy informačních a informačně komparačních prediktorů 

Hypotéza č. 6. 

Předpokládám, že více jak 50 % sexuálních sériových vrahů nedokončilo povinnou školní 

docházku (jsou tedy bez vzdělání). 
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Teoretická východiska hypotézy: 

Předpokládám, že profil sexuálního sériového vraha je do značné míry ovlivněn vnějšími okolnostmi 

jako nukleární rodina, dosažené vzdělání případně časný pobyt v nápravném zařízení. 

Hypotéza č. 7. 

Předpokládám, že více jak 30 % sexuálních sériových vrahů bude z hlediska akčního rádia 

spadat do skupiny kočovných vrahů, resp. že jejich kriminální působnost bude internacionální. 

Teoretická východiska hypotézy: 

Se stupňující se obavou společnosti z nárůstu kriminální činnosti otevřením Schengenského prostoru 

predikuji na základě globální zkušenosti výskyt sledovaného jevu kolem hranice 30 %. Zároveň 

předpokládám, že otevřením prostoru nedojde k výraznějšímu nárůstu kriminality, ale stíží se její 

monitoring a lokalizace sériových vrahů, čímž se prodlouží horizont dopadení. 

Hypotéza č. 8. 

Předpokládám, že více než 1/5 sexuálních sériových vrahů pochází z rodin o více jak 4 dětech. 

Teoretická východiska hypotézy: 

Někteří autoři udávají domněnku, že profil sexuálního sériového vraha může být v jistém smyslu 

spojen s počtem dětí v nukleární rodině. Předpokládá se totiž, že více dětí potřebuje větší pozornost 

(cožje samozřejmé) a to neumožňuje dostatečnou rodičovskou kontrolu jejich vývoje. 
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2. Profil a modus operandi sériového vraha 

Nejzásadnější otázkou, jakou si můžeme v souvislosti s tématem mnohonásobných vražd klást je 

otázka po příčině brutality a pochopení různorodých cest, které vedou k tomu, že se ze člověka stane 

vrah. Co je to pomyslné moveo (hybatel), který nutkavě vede člověka k sadismu a utrpení. 

Co je pohání, není potence, ale spíše nějaký nedostatek. Skuteční bestiální vrazi mnohem častěji 

působí jako tiší a odtažití lidé, izolovaní a možná i osamělí, nicméně většinou lidí jsou do doby 

odhalení považováni za naprosto normálnL '5 

V nitru však dochází k procesům, jejichž význam je tou hlavní pohnutkou. Ta stále se vtírající 

myšlenka činit bolest. Ta touha podrobit si své moci někoho jiného. Pak už je blízko ke kanibalismu 

nebo sadismu. Příklon takových vrahů například ke kanibalství může být zpočátku nenápadný. 

Podle stejného vzorce dochází i k deviacím v sexuálním chování. A poté se, díky nutkání 

vlastního sexuálního pudu, sadističtí vrazi za podmínek, že nejsou včas dopadeni, často mění ve vrahy 

sériové. Podobně se ve snaze po "zdokonalení" vlastních zločinů a o to větší sklizně smyslových 

vjemů - takového uspokojení, které bylo odsouzeno přebývat po dlouhé roky pouze v cele fantazie -

snaží své činy neustále zdokonalovat a s vlastní brutalitou stále více experimentují. 

Je nepopiratelnou pravdou, že počet masových i sériových vrahů se zvětšuje, a zvláště pak ve 

Spojených státech. Na začátku století připadl na sto tisíc lidí jeden masový (v tomto kontextu i 

sériový) vrah na rok, a to byl vrchol, kterého bylo dosaženo v roce 1930. Po válce tento počet rapidně 

poklesl, ale v šedesátých letech se opět dramaticky zvýšil. V roce 1980 činil dokonce deset vrahů na 

sto tisíc lidí. V roce 1990 se toto číslo zvětšilo dokonce desetkrát. Ještě před čtyřiceti lety byl vrah 

téměř při všech vraždách v nějakém poměru se svou obětí. O dvacet let později, v osmdesátých letech 

bylo už "vrahů - cizích lidí" celých 25 % a to je podle psychologů přičítáno zvýšené mobilnosti lidí, 

společnosti, jež se stále více odosobňuje a která ve větší míře disponuje sexem či násilím. Ke konci 

tisíciletí by se dalo dokonce hovořit o jakési "vražedné epidemii", neboť od roku 1960 se počet vražd 

v USA ztrojnásobil a podle odhadů FBI je v současné době ve Spojených státech na svobodě kolem 

třiceti až padesáti masových vrahů. 16 

Kdo má tedy nést vinu za stav věcí ke kterému lidstvo spěje. Vytvořili jsme snad prostředí, ve 

kterém se daří sociopatologickým jevům?Stává se naprosto běžným, že z takových asociálních činů 

jsou viněni všichni a všechno, jen ne pachatel. Rodiče, vrstevníci a sociální tlak je na vině. Rasismus, 

chudoba, nezaměstnanost, neodpovídající bydlení a vzdělání - to všechno jsou viníci. Tvrdí se, že 

církev může za to, že neplní svou povinnost a televize, reklamy a filmový průmysl, že kazí morální 

hodnoty a zastupují negativně pozici výchovného idolu. Je vůbec možné, žádoucí a etické hledat tak 

globální viníky, kteří by formovali nihilismus jednotlivce?Je nespornou pravdou, že například v USA 

zhlédnou děti do svých dvanácti let v televizi přes 10 000 vražd. Je nevyvratitelné, jak každým dnem 

obraz násilí obklopuje naše vnímání bez cenzury. Vzory mravnosti se bortí, když hřeší spodina i 

nejvyšší vrstvy, ale vtom přece nemůžeme nalézat jen to špatné. Přirozeně, tlaky okolí, které vlivem 

nesmazatelné poživačnosti doby působí kdekoliv, tak mohou vybízet člověka k mylné domněnce 

15 Martingalová, Moira. Bestiální zabíjáci. Praha: Nakladatelství Jan Vašut, 2001 
16 lbid., s. 127 - 128. 
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beztrestnosti. Když v televizi vidíme, jak vlastně jednoduché je zabít, jak pseudo hrdinové bez reflexe 

svědomí ničí život a žijí dál bez trestu a výčitek. Nabízí se otázka proč tedy nevraždíme s povolností 

práva a mravů a neodstraňujeme bez postihu každého kdo si nás zprotiví?Je tedy možné, že zmíněné 

vlivy nejsou jediným kategorickým viníkem?Je mnoho chudých, nezaměstnaných, hladových lidí, 

těch, kteří denně násilí sledují, ale přesto nezačnou týrat, vraždit a znásilňovat. 17 

Blokací takového smýšlení a chování je vnitřní kategorický imperativ a hlavně vůle 

k interiorizaci sociálních norem. Jinak řečeno - člověka tvaruje okolí, rodina a média, ale pokud nemá 

vlastní vůli přijmout tyto normy za své, staví si nové normy se kterými se na tolik identifikuje, že je 

považuje za správné. Voluntaristicky pojato, prostě neřekne "NE, to se nedělá", ale "to mohu udělat". 

Ne každý člověk, který sleduje media a je špatně vychováván vyroste ve vraha. Sám pro sebe uzavře 

přístup apelů ponoukajících protivit se normě. Takový postoj však vyžaduje silnou osobnost. Ta musí 

být schopna hned dvou druhů vzdoru. Nejen přiměřeně vzdorovat okolnímu, nátlak činícímu světu 

přesvědčení a řádu, ale zejména vzdorovat sám sobě, aby nevytvořil hodnotu činů, které se příčí jak 

společenské klauzuli tak jeho hierarchii a experienci. Jen v takové chvíli je možné povznést se na 

svazující morálku a přitom vytvořit vlastní formát chování, který se ji nevylučuje. 18 Odlišně vidí 

charakter zločince Friedrich Nietzsche v knize Ecce Homo. 

Zločinec a co je mu příbuzné. Typ zločince je typ silného člověka v nevhodných podmínkách, 

onemocnělý silný člověk. Chybí mu divočina, jistá volnější a nebezpečnější příroda a forma bytí, v níž 

všechno, co je zbraní a zbrojí v instinktu silného člověka, existuje právem. Jeho ctnosti jsou dány 

společností do klatby a jeho nejživější pudy, které si přinesl, brzy srůstají s tísnivými afekty, 

s podezíráním, strachem, bezectností. Ale to je téměř recept k fyziologickému znetvoření. Kdo musí 

to, co umí nejlépe a co by dělal nejraději, dělat potají, za dlouhého napětí, opatrnosti a zchytralosti, 

stává se anemickým a protože od svých instinktů sklízí vždy jen nebezpečí, pronásledování, dopuštění 

- obrací se proti těmto instinktům také jeho cit - pociťuje je fatalisticky. Je to společnost, naše krotká, 

průměrná, okleštěná společnost, kde se přirozeně rostlý člověk zvrhne ve zločince. Nebo téměř nutně, 

neboť jsou případy, kdy se takový člověk ukáže silnější než společnost. Zobecněme případ zločince: 

uvažujme povahy, kterým z nějakého důvodu chybí veřejný souhlas, které vědí, že nejsou brány za 

blahodárné, užitečné - onen čandalovský pocit, že neplatíme za rovného, nýbrž za vyvrženého, 

nehodného, znečišťujícího. 19 

Většina odborné literatury na toto téma vidí hlavní chybu v rodině, čímž se nám okruh viníků 

tvorby anemického prostředí zmenšuje. Elliot Leyton ve své knize Hunting Humans (lov na lidi) 

uvádí, že masový vrah je produkt své doby, a proto by měl být souzen na základě sociálních principů. 

Naprostou většinu lidí pocházejících z neuspokojivého prostředí od kariéry vrahů zachrání to, že jim 

nějaký jedinec či instituce poskytne pomocnou ruku v tom smyslu, že se jejich život stane alespoň 

snesitelným, nebo v něm dokonce naleznou uspokojení. Termín pro popsání takového nivelizačního 

prostředí nabízí Robert Ressler jako "záchranný kruh". 

17 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s 109. 
19 Drbohlav, Andrej. vývoj teorií biologické determinace dtficility. Konference Postižený člověk v proměnách 
času", Hradec Králové 2004. 

19 Nietzsche, Friedrich. Ecce Horno. Naše Vojsko, 1993, s. 77. 
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Psycholožka Ann McMillanová má v tomto smyslu pochybnosti a jako příklad uvádí vraha 

pětatřiceti žen Geralda Stana20
, jenž byl od svých šesti měsíců s láskou a péčí vychováván adoptivními 

rodiči. Stejně se z něj nakonec stal vrah. McMi11anová k tomu dodává: "Někdy na skutečnosti, kdo 

děti vychovává, nezáleží. 

Kritické pojetí předkládá také Stanton E. Samenow ve své knize s názvem Inside the Criminal 

Mind (Myšlenky zločince) kde tvrdí, že těžká ekonomická situace šla vždy ruku v ruce se zvyšováním 

zločinnosti, ale i přesto i vysvětlení zločinnosti na sociologickém základě, ať zní jakkoliv přijatelně, 

je zjednodušující. Zaměřovat se na síly působící na delikventa zvenčí je zbytečné, protože je to 

zločinec, kdo zločiny páchá, a ne rodinné či sociální faktory. Samenowův názor není ničím novým, je 

pouze příkrou odpovědí na způsob, jakým psychologové a sociologové přeceňují sociální příčiny 

zločinnosti, zatímco zcela ignorují samotného zločince. Nicméně vychází i z mnoha společenských 

předpokladů zveřejněných v šedesátých letech, které měly za to, že zlepšené sociální podmínky míru 

zločinnosti zredukují zvláště v centrech velkoměst, kde byla vždy největší. Na druhé straně i když 

došlo v mnohých městech k výrazným urbanistickým změnám - byly postaveny lepší domy, lepší 

školy, na větší úrovni je lékařská péče - míra kriminality se nezmenšila, ale naopak zvětšila.21 

Tím byla vyvrácena teorie sociálního stresu jako příčiny asociálního chování, na základě pokusu 

s laboratorními krysami, které se vlivem stresu způsobeného špatnými podmínkami či přemnožením, 

začaly chovat agresivně a kanibalsky. Je však i přesto možné právě faktor stresu počítat mezi spouštěcí 

impulsy, neboť sám o sobě je vlastně deprivací, nikoliv však hlavní pohnutkou formující jedince 

k vražedným sklonům. 

Colin Wilson ve své knize "The Serrial Killer" předkládá překvapivé tvrzení, že ještě před 

sklonkem devatenáctého století neexistovali žádní sexuální vrazi, protože život byl pro chudé tehdy 

velmi tvrdý, a tak motivem ke zločinu byl spíš zisk, a ne sex. Špatná ekonomická situace, má za 

následek, že sex hraje až druhořadou roli. 

Naproti tomu psychiatr Martin Orne věří, že sexuální uspokojení je primární motiv a připomíná, 

že to by mohl být důvod k tomu, proč jsou si oběti masových vrahů většinou tak podobné. "Vrazi si 

jednoduše vybírají takové oběti, které co nejvíce odpovídají jejich sexuálním představám. "Sex a 

agrese se v raných fázích života těchto lidí komplikovaně propojily, takže sami v dospělosti tyto dvě 

věci nejsou schopni rozlišovat. 22 

Ohnisko vývoje takových představ je možné sledovat již v dětství mnohých vrahů nejen na formě 

uvažování ale i konkrétních činů. Tyto děti často sní o ničení a bolesti. Od rozbíjení věcí ve kterém 

vybíjejí svou hyperaktivitu a nakumulovanou agresi často přecházejí také k týrání zvířat pro zjevný 

multi senzuální prožitek, kdy akt zabití zvířete doprovází jeho bolestný nářek a nedostačující obranné 

reflexy. Souhrn těchto vjemů potom podporuje fantazii, kterou dítě dotváří a snově buduje scénář 

dalšího útoku. Notné přispění na tom má i brutalita rodičů. Jakýkoliv běžný prvek komunikace a 

interakce je takovým dítětem posunut k hranicím sociopatologického vnímání, jehož příkladem je 

třeba Ed Kemper III. 23 
, který ve svých sedmi letech prohlásil o své učitelce, ke které choval 

20 Gerald Paul Eugene Stano aka n. a., sériový vrah, lok. Pensylvánie, Florida (USA), akt. 1969 - 1980, vict. 
41+. 
2\ Martingalová, Moira. Op. Cit., s. 130. 
22 lbid., s. 134 - 136. 
23 Edmund Emil Kemper III. aka The Co-Ed Ki1ler, Campus killer, L'ogre de Santa Cruz, sériový vrah, lok. 
Kalifornie (USA), akt. 1963-1973, vict. 10+. 
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náklonnost, že k tomu aby ji mohl políbit by ji musel nejprve zabít. Jak příznačná, ale těžko 

odhadnutelná přezvěst jeho budoucího života, kdy vzrušení dosáhl jen tím, že ženu zabil, mučil, 

znásilnil a rozřezal. Děti ze kterých vyrostou takoví vrazi jsou většinou naprosto pohlceni svou 

představivostí a nejsou schopni ji čelit. Neznamená to ovšem, že každé dítě, které mučí zvířata musí 

v dospělosti vraždit. Za utnutí tohoto popudu může interiorizace sociálních norem a kategorický 

imperativ naopak za realizaci odpovídá citová deprivace, genetický vklad a spouštěcí mechanismy.24 

Při studiu seriových vrahů jsem s podivem zjistil, jak z mého hlediska malé impulsy dětské experience 

ovlivňují jedincův patologický vývoj. Častým případem je vyprávění strašidelných a hrůzostrašných 

povídek, které vrazi vyslechnou v dětství. Mnohdy k neprospěchu záměru, vypráví tyto zkazky rodiče 

dětem jako výchovný apel. Andrei Chikatil025, vrah a kanibal v padesáti třech případech vraždy, 

poslouchal po celé dětství povídky o kanibalismu na Ukrajině v době Stalinské diktatury a 

partyzánech, kteří mučili a zabíjeli zajatce v lesích. Sám pak v dospělosti zabíjel téměř výhradně v lese 

a oběti znásilňoval, kastroval, jedl jejich orgány a pil krev. Na začátku, ale nikoliv jako jediná 

pohnutka, stála jeho životem zhrzená matka, která projektovala své zklamání na synovi. Dalším byl 

Hamilton Albert Fish, jež byl bratrem strašen zkazkami o mordech na dálném východě a řezání zajatců 

nožem a hřeby. Sám ve stáří naprosto propadl autosadismu nejhrubšího zrna?6 

Někteří psychiatři vedou diskusi o tom, jestli povaha první sexuální zkušenosti následované 

orgasmem zrealizované v kritické fázi vývoje jedince nemůže být rozhodující pro vývoj jakékoliv 

sexuální deviace podporované představami o takovém počínání.27 

Podobné teorie vyvstanou vždy, když se nově odhalený sériový vrah přizná k tomu jak ho niterně 

ovlivnil první zážitek a setkání s krví. Průkazné důkazy dodávají výpovědi Joachima Krolla28
, který 

byl svědkem porážky prasat, na které pak s oblibou chodil tajně znovu nebo Eda Geina29 ajeho raných 

vzpomínek ze zvířecí farmy. Peter Kurten30 byl zase jako dítě u toho, jak jeho otec brutálně znásilnil 

manželku i dceru a Kurtenovým nejlepším přítelem se stal místní krysař, který znásilňoval zvířata. 

Jeffreyho Dahmera31 vzrušovaly pokusy ve školní laboratořích při pitvě zvířat a dospělosti si bral do 

postele orgány svých obětí. Toto penzum raných zkušeností má zásadní význam ve formování identity 

těchto jedinců. Oni samy pak ve své obhajobě zřídka kdy obviňují sebe, ale spíše právě tyto zkušenosti 

nebo nedostatečnou vřelost rodičů. Odpírání si viny je pro sériové vrahy příznačné a proto mnoho 

z nich ani nehodlá přijmout trest. Zvláštním jevem, nikoliv však nutným a zásadním je realita, že ti 

24 Drbohlav, Andrej. Klasifikace vybraných etopedických predikátorů dificility vedoucích k typologizaci modus 

operandi u mladistvých sériových vrahů. Mezinárodní konference - II. Hradecké dny sociální práce. Oaudeamus, 

Praha 2005. 

25 Andrei Romanovich Chikatilo aka The Mad Beast, The Rostov Ripper, Citizen X, sériový vrah, lok. Rostov na 
Donu (Rusko), akt. 1978-1990, vict. 53+. 
26 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahl!. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2008. 
27 Martingalová, Moira. Op. Cit., s. 136. 
28 Joachim Kroll aka Ruhr Hunter, Jockel, Lidojed z Duisburgu, sériový vrah, lok. Duisburg (Německo), akt. 
1955-1976, vict. 10+. 
29 Edward Theodore Oein aka Plainfield Ohoul, sériový vrah, lok. Wisconsin (USA), akt. 1944 -1957, vict. 15+. 
30 Peter Kuerten aka The Vampire of Dlisseldorf, sériový vrah, lok. Dlisseldorf (Německo), akt. 1929-1930, vict. 
10+. 
31 Jeffrey Lionel Dahmer aka Millwaukee Canibal, sériový vrah, lok. (USA), akt. 1978-1991, vict. 17+. 
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vrazi, kteří si přejí trest smrti jsou většinou odsouzeni na doživotí a ti, kteří nepřipustí vinu a soud 

chápou jako spiknutí proti sobě - dostávají trest nejvyšší a poslední.32 

Na začátku kapitoly jsem vyřkl otázku, kdo je vinen za to, že se jedinec stane vrahem. Je snad 

skutečně chybou společnosti jaké prostředí vytváří. Je dnešní doba něčím ojedinělým v dějinách 

lidstva? 

Informační exploze otevírá tabu, kritizuje, zatracuje a přisuzuje své době post tvúrce nějakého 

nového jevu, leč se ve skutečností mění jen množství jeho výskytu. Sadismus a nekrofilie nejsou 

zdaleka ničím novým, což dokazuje dílo z šestnáctého století od právníka Damhoudera, který 

doporučuje, aby se lidé z nižších vrstev za takový zločin trestali smrtí, zatímco vznešení nebo ti výše 

postavení byli odsouzeni jen k exilu.33 

2.1 Profilové studie behaviorálních prediktorů 

Klasická studie týkající se sadistických vraM napsaná Robertem P.Brittainem v roce 1970 

vyjmenovává mnoho charakteristik, jimiž se takovÍ lidé mohou vyznačovat. Mezi charakteristiky 

jedincú například patří: 

• Je to zpravidla introvertní samotář, který má jen málo známých a žádné blízké přátele, 

upřednostňuje individuální činnost, jako četbu knih či návštěvu kin o samotě, často čte 

horory. 

• Cítí se nepatřičně či méněcenně, vyjma ve vztahu ke svým zločinúm, během nichž má božský 

pocit. Útočí zpravidla poté, co utrpí pokles sebevědomí, například při ztrátě zaměstnání, když 

se mu někdo vysmívá a zvláště v souvislosti se sexem. 

• Múže být hypochondr či mít sklon k choulostivosti. 

• Má bujnou fantazii, představuje si sadistické scény, které pak svými činy realizuje. Fascinují 

ho zvěrstva a vzrušuje ho krutost, jako například hruzy páchané nacisty, sbírá knihy či 

fotografie na toto téma. 

• Má nevšední zájem o zbraně, jichž má obvykle celou sbírku a k nimž se chová s láskou, 

někdy múže některým zbraním dávat i jména. 

• Často je ve věku pod pětatřicet, svobodný a vysoké inteligence. 

• Obyčejně je sexuálně dysfunkční, s normálním sexuálním stykem má minimální či žádné 

zkušenosti, múže nenávidět ženy. 

• Mnoho takových lidí si hledá zaměstnání v souladu s jejich sadistickými sklony, jako 

například řezník nebo zaměstnanec jatek - stejným zpúsobem nekrofi1ové hledají práci 

v pohřebních ústavech nebo jako hrobníci. 

• Má silně ambivalentní vztah ke své matce, kdy ji miluje a zároveň nenávidí. Často má pozici 

"maminčina chlapečka", a to i v dospělosti. Někdy se dopouští vraždy vlastní matky. 

• Jeho otec ho nadmíru trestá či je autoritativní. 

32 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 67. 
33 Martingalová, Moira. Op. Cit., s. 126. 
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• Má velký zájem o pornografii, zvláště pak sadistickou. 

• Záznamy o sadismu se často objevují v souvislosti s týráním psú, koček, ptákú nebo 

hospodářských zvířat. Častým zpúsobem týrání je ubodání či oběšení, múže však docházet i 

k větším krutostem. 

• Zpúsob zabíj ení lidských obětí je téměř vždy uškrcenÍ. 

• I když jsou jeho zločiny motivovány sexuálně, k samotnému styku či dosažení orgasmu vždy 

nedochází. Ty jsou někdy nahrazeny masturbací. 

• Když je dopaden a následně hospitalizován či umístěn do vězení, chová se velmi dobře, to 

múže vést k propuštění či zařazení do skupiny s mírnější ostrahou.34 

Přidáme-li k Brittainovu členění ještě některé faktory, dosáhneme konglomerát ukazate1ú prvkú 

chování, které významně pomáhají i k odhalení vraha. Faktem už několikrát zmíněným je dětství a 

zanedbané procesy socializace a individualizace. 

Následující tabulka poukazuje na četnost některých indikátoru chování zaznamenaných v dětství 

seriových vrahÍl. Je sestavena podle studie R. Resslera, Á. Burgesse a J. Douglase pod názvem 

"Sexual homicide patterns and motives", která sleduje chování 36 seriových vrahÍl a je zkompilována 

do kolekce hlavních ukazatelú.35 

Frekvence zjištěných indikátorů chování z dětství 

projevy chování četnost výskytu v chování ze sledovaného vzorku 

sebepoškozování, autosadismus 26/36 
nutkavé fantazie 28/36 

kompulsivní masturbace 28/36 
samotářství 28/36 

chronický sklon ke lži 28/36 
bezděčné pomočování "Enuresis" 22/36 

vzpurnost a vzdorovitost 27/36 
noční múry 24/36 

sklon k destrukci 26/36 
žhářství 25/36 
krádeže 27/36 

krutost a násilí k jiným dětem 28/36 
chatrný a problémový tělesný rúst 27/36 

špatný duševní stav a nálady 27/36 
poruchy spánku 23/36 

útoky zaměřené proti dospělým 25/36 
strach a fobie 24/36 

útěky 28/36 
týrání zvířat 28/36 

náklonnost k nehodám 24/36 
bolesti hlavy 21/36 
ničení majetku 25/36 

poruchy příjmu potravy 26/36 
záchvaty a křeče 26/36 

34 lbid., s. 13l. 
35 Ressler, R. - Burgess, A. - Douglas, 1.. Sexual homicide patterns and motives. S. 29. 
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2.2Typologická diferenciace 

Situace predikční diagnostiky by byla jistě mnohem jednoduší pokud by existoval jen jediný 

behaviorální a psychologický model pachatele v rámci sexuálních sériových vražd nebo obecně jen 

jeden druh komplexní diagnózy "mnohonásobného vraha". Neuvěřitelná variabilita lidského chování a 

osobnosti však vytváří celou řadu zcela odlišných modelů jejichž jediným signifikantním pojítkem je 

mnohonásobná vražda. Na diferenciaci profilu takového agresora lze nahlížet z mnoha úhlů. Těmi 

nejpodstatnějšími bude jistě profil osobnosti a profil chování. Komplexní profil (model) se však 

v důsledku sestává s kombinace několika dílčích druhů osobnosti a chování v daném aspektu 

diferenciace. Chyba ve stanovení dílčích určení může změnit významnost celkového profilu. V tomto 

ohledu je naprosto nezbytné velmi obezřetně sledovat a rozlišovat vrahy dle modus operandi, dle 

druhu lokalizace oběti, dle pohlaví, regionu, akčního rádia, použitých zbraní, motivů, prevalentních 

behaviorálních indikátorů nebo míry organizovanosti činu. 

2.2.1 Typy vrahů podle modus operandi 

Sériový vrah - "Serial killer" 

Sérioví vrazi jsou většinou bílí heterosexuální muži mezi 20 - 30 lety, kteří mají zpravidla 

sexuální dysfunkci a nízké sebeovládání. Jejich metodické útoky mají téměř vždy sexuální podstatu. 

Jejich vraždění je po stavené obvykle zčásti na propracované fantazii, která je založena na vzrušení 

v okamžiku vražedného vzplanutí. Sériový vrazi všeobecně vraždí neznámé lidi a uklidní se v době 

mezi jednotlivými vraždami. Mnohé těší kanibalismus, nekrofilie a uchovávají si trofeje - části těla

jako památky na svoji prácLSériový vrazi jsou v podstatě sadisté. Někdy se vracejí na místo činu nebo 

ke hrobu svých obětí a sní o svém činu. Někteří se sami zúčastňují vyšetřování svých zločinů a někdy 

se vysmívají autoritám zasíláním dopisů nebo pečlivě vybíraných kousků důkazů. Potencionálními 

oběťmi jsou prostitutky, povalečky a stopařky. Podobně homosexuální vrahy těší lovit mladé chlapce a 

gaye. 36 

Spojují je však podobné atributy jako pohlaví, věk, vzhled nebo sociální vrstva. Pachatelé chtějí 

dosáhnout hlavně síly, dominance, manipulace a kontroly.37 

Sériové vražedkyně mají tendenci být "černé vdovy", které zabíjejí své milence, manžely a jiné 

rodinné příslušníky. Jsou mezi ně zařazovány také sestry nebo lékařský personál, kteří se stávají 

36 Schechter, H. The Serial Kil/er Fites: The Who, What, Where, How, and Why ofthe World's Most TerrifYing 
Murderers. Ballantine Books, 2003, s. 22. 
37 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 72. 
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samozvanými" anděly smrti", vraždící děti, seniory, nebo těžce nemocné v pochybné snaze pomoci 

jim odjejich utrpenes 

Specifikum tohoto vraha spočívá v jeho chorobné chuti zabijet, která ho diferencuje od vraha 

z vášně, jenž obvykle zabíjí jen jednou, nebo i od masového vraha, který v krátkém časovém úseku 

zabije větší počet lidí. Masoví vrazi velmi často trpí psychózou. Až do začátku osmdesátých let byli 

tito několikanásobní vrazi zařazeni pod stejným názvem - masoví vrazi (mass murder), aniž by byl 

stanoven nej menší rozdíl. 39 

Masový vrah - "Mass murder" 

Masový vrah je velmi rozhněvaný a frustrovaný muž bílé pleti mezi 25 až 40 lety. Rád se obléká 

do vojenského oblečení a sbírá zbraně. Obvykle používá poloautomatickou pistoli, núž nebo 

výbušniny. 

S nadšením sleduje násilí v televizi nebo počítačových hrách. Většinou jsou jeho útoky zaměřeny 

na restaurace, školy a jiná veřejná místa, kde se snaží zabít co největší počet lidí. Typický je rychlý a 

neočekávaný útok, který využije možnosti překvapení, z něhož má pachatel nadšení. 

V případě masového vraha je mnohem větší možnost vystopování a dopadení. Jednání není tak 

dúmyslné a organizované jako u seriového vraha. 

Napadá většinou větší skupiny lidí zbraní z velké dálky a preferuje ženy. Po činu propadá depresi a 

stresu, který múže vyústit v sebevraždu.40 

"Spree" killer 

Obyčejně bílí muž mezi 20 až 30 lety. 

Jedná se o velmi nebezpečnou kategorii pachatelú, neboť jsou konglomerátem masového a sériového 

vraha. Projevy chování, stopy a oběti jsou tak podobné oběma skupinám, že dopadení bývá zpravidla 

nejkomplikovaněj ší. 

MASSMURDER tři oběti nebo víc na stejném místě, během stejné 
události 

SPREE KlLLER vraždy na rúzných místech ve velmi krátkém 
časovém úseku. Tyto zločiny vyplývají zjediné 
události a jejich sled múže trvat jistou časovou 
J~eriodu 

SERlAL KILLER tři odlišné události nebo víc, v časovém 
intervalu, který odděluje každou z vražd. Během 
těchto vražd múže sériový vrah zabít několik 
osob najednou. 

38 Schechter, H. The Serial Killer Fi/es: The Who, What, Where, How, and Why ofthe World's Most Terrifying 
Murderers. Op. Cit., s. 31. 
39 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., s. 110. 
40 Newton, M. The Encyclopedia ofSerial Killers. Checmark Books, 2000, s. 186. 
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Masový vrah se tedy v mnohém liší od sériového vraha. Obvykle útočí na členy své rodiny nebo 

na skupinu osob, která s jeho problémy nemá nic společného. Používá střelnou zbraľí. nebo dýku. 

Většinou se nechá masový vrah zatknout policií, nebo spáchá sebevraždu. Mezi těmito kategoriemi 

vrahů existuje spousta rozdílů. Klasický masový vrah a spree killer se nezajímají o identitu svých 

obětí: masakrují ty, kteří prostě měli tu smůlu, že se s nimi potkali. 

Sériový vrah si své oběti vybírá. Myslí si, že nikdy nebude dopaden a někdy má pravdu. 

Kontroluje své jednání tam, kde spree killer už nezvládá situaci, kterou sám vytvořil. Příležitostně se 

sériový vrah může proměnit v spree killer, když přijde na to, že ho policie odhalila a že je mu na stopě. 

Napětí je spektakulárních činů zkracuje časové intervaly mezi jednotlivými zločiny. Uvědomuje si, že 

bude brzy chycen, takže jeho blízká konfrontace s policií se stane prvkemjeho zločinů. Dokonce může 

sám vytvořit situaci, kdy ho bude policie nucena zabít.41 

Srovnávací atributy jednotlivých typti 

serioví vrazi 

(3 - 5) a více 

v řádu měsíců nebo let 

1-2 

bílá/muži 20 - 30 let 

ubodání / uškrcení 

ze· ména ženy 

organizační typologie 25 % neorganizovaných 
75 % or anizovaných 

motiv sex / izolacionismus 

následky činu 

masoví vrazi 

3 a více 

v řádu hodin a dn 

Co nejvíce 

bílá/muži 25 - 40 
let 

zastřelení 

neorganizovaní 

izolacionismus / 
msta/ 
destruktivismus 

II vJI",uJ·LU'ěle / NE 

s ree" vrazi 

3 -5 a více 

měsíců 

2 či více 

bílá/muži 20 - 30 let 

ubodání / zastřelení 

a muži 

neorganizovaní 

izolacionismus / msta / 
destruktivismus 

E 

nebývá dopaden 

Z hlediska prevalentní preference vražedné zbraně lze rozlišit obecně vraždy takto: 

V raždy podle použitých zbraní v % 

Vraždy (obecně) sérioví vrazi sérioví vrazi 
MUŽI ŽENY 

střelné zbraně 65 % 22% 9% 
z toho: 

4\ Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 13 - 14. 
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• revolvery 50% 

• lovecké pušky 6% 

• pušky nebo karabiny 4% 

• jiné střelné zbraně 
40% 

nože 17 % 40% 12 % 

nástroie (palice a kladiva) 5% 9% 12 % 

ied 0,05 % 4% 45 % 

I uškrcení I 1,6 % I 9% I 6% 

I!řirozené zbraně íl!ěstl rukal 8,7% není známo není známo 
kopnutí) 

I!řirozené zbraně & střelné 13% není známo není známo 
zbraně 

2.2.2 Typy vrahů podle motivu 

TYI!Y vrahů I!odle motivu 

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které od sebe vrahy oddělují je motiv jejich činu. Celý proces 

sociálně patologického chování je založen na zákonu akce a reakce, jinak řečeno něco dává hýbající 

sílu něčemu. Touto pohnutkou, která posouvá vývoj dál může být různorodá škála jevů, vlastností, 

dispozic a přesvědčení. Apely vrahova jednání nejsou vždy jen jednobarevným ohraničeným 

souborem a na paletě jeho mysli se navzájem mísí čímž znemožňijí tautologický předpoklad dalšího 

činu. Může se tak stát, že od původního pohnutí vraha k činu ze msty se časem přidá vraždění 

s motivem dominance, sexuální náruživosti nebo eskalace jeho nutkavých představ. Obecně však lze 

podle projevu a motivu rozdělit seriové vrahy do následujících kategorii: 

~ Vrah vizionář - llVisionaries" 

Jedná se o typ psychotického vraha, jehož motiv je dán duševní představou. Instrukce k činu mů dává 

"hlas v jeho hlavě", čímž také po zadržení nejčastěji argumentuje.42 

Stává se neovladatelným, jak je jeho mysl zastíněna nedkladnou povinností, kterou musí vykonat. 

Častým případem je schizofrenie a porucha gnoze.43 

V tomto ohledu je ovšem potřeba, aby byli vyšetřovatelé a psychiatři schopni odlišit vrahovu 

skutečnou duševní nemoc od předstírání a lži se záměrem vyhnout se vině a trestu. Jedná se totiž o 

naprosto očekávatelnou změnu chování u relativně racionálního pachatele, který svým dopadením 

uvážil justiční následky svých činů. 

42 Schechter, H. The Serial Killer Files: The Who, What, Where, How, and Why ofthe World's Most Terrifying 
Murderers. Op. Cit., s. 32. 
43 Kelleher, M. - Kelleher, C.. Murder Most Rare. Kelleher publ., 1998, s. 15 - 16. 

39 



~ Vrah misionář - "Missionaries" 

Tento vrah se sklony k destrukci všeho co jej obklopuje je niterně přesvědčen o tom, že jeho činy 

mohou být omluveny tím, že jej společnost vyvrhla na okraj, což mu dává právo její nápravy nebo 

odplaty.44 

Faktem zůstává, že takový jedinec je vlivem mnoha možných důvodů skutečně neakceptován. Na 

druhou stranu společnosti opravdu lze přisoudit vlastnost kata, který staví mnohé mimo svou 

náklonnost, ale nutno podotknout, že právě vrah, ať už zjakýchkoli důvodů odmítá nebo se nemůže 

integrovat. Ani za takových okolností nesmíme odjímat vinu závažnosti jeho činů a zvát ho 

oprávněným takové satisfakce. 

~ Vrah hedonista - "Hedonists" 

Zabíjí protože vraždu považuje za potěšení.45 

Takový pachatel se cítí být neskonale šťastným, když se o něm zmiňují media jako o hrozbě 

s varováním všem, aby se vyvarovali chůzi parkem nebo o samotě. Často se staví do pozice 

"nejhoršího vraha" všech dob a posílá policii dopisy v cinyckém smyslu zesměšňovat jejich práci. 

Typickou větou je: "Chyťte mne, zda-Ii to dokážete. " 

~ Vrah z žádostivosti - Lust Killers 

Lust killer vraždí pro sexuální uspokojení, obyčejně s prvky sadismu. 

Zvláštní potěšení má z torturizace své oběti, kterou mnohdy napodobuje sadomasochistické 

pornofilmy, horory a své od dětství eskalující představy utrpení. Je velmi těžce odhadnutelný a 

podeziratelný pro svou tichost, nenápadnost a v zaměstnání funkční a poslušnou zaujatost. 

~ Vrah z nadšení - "Thrill Killers" 

Tento typ vrahů zabíjí, protože touží po nadšení a zkušenosti. 

Pohnutkou je vzruch zkušenosti, která rozvíjí jeho představy a dává mu mužnost je realizovat. 

Vrah se cítí stále lépe pokud mtlŽe ke každé nové vraždě přidat větší násilí a aranžmá. Často nají sklon 

k sadismu. 

~ Vrah pro zisk - "Gain Killer" 

Vraždí pro osobní obohacení. Samotný akt usmrcení je až následkem prvotní pohnutky získat 

materiální zázemí a peníze oběti. Místem činu se stává většinou domov zavražděného, v ústraní nebo 

na okraji města. Vrah tento dům zpravidla několik dní obývá a potom zapálí. 

Motivem může být také odplata, ochrana své osoby nebo pocit náhlé síly. 

~ Vrah z postu síly - "Power Seekers" 

44 Ibid., s. 18 - 21. 
45 Schechter, H. The Serial Killer Fites: The Who, What, Where, How, and Why ofthe World's Most Terr!fying 
Murderers. Op. Cit., s. 36. 
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Tento pachatel činí násilí z touhy ovládat lidský život a asistovat smrti. Náležitě si užívá nenadálé 

dominance a kontroly, která je důsledkem jeho výchovy v dětství, kdy byl pod silnou direkcí jednoho 

z rodičů. Akt násilí plného vzrušení z autority a respektu dobitých silou a převahou nad slabším, 

pachatel záměrně prodlužuje mučením a sadismem. 

>- Vrah z milosrdenství - "Mercy Killer" (rovněž Anděl smrti) 

Tento pachatel pracuje většinou v nemocničních zařízeních a vraždu pacienta považuje velmi často za 

"pomoc" při bezbolestném odchodu ze světa. Necítí se vinen, neboť je přesvědčen, že oběti pomáhá. 

Mnohdy je však tento akt "milosrdenství" rozšířen ještě o touhu vraha uvádět pacienta na okraj života 

a smrti a znovu jej oživovat pro pocit "Božské" a životadárné síly a zároveň zodpovědnosti za lidský 

život. Často je v takových případech vrah úzkostným a depresivním jedincem, který si potřebuje 

dokázat svou společenskou užitečnost a individuální zásluhu a schopnost. Pocit úzkosti však absentuje 

v případě těch, kteří chtějí poskytnout pacientovi eutanázii.46 

2.2.3 Feminní model pachatele 

Mnoho lidí by se mohlo domnívat, že fenomén mnohonásobného vraha je pouze maskulinní 

záležitostí, ale zejména 90. léta 20. století poukazují na realitu stoupající účasti na takovém jevu. V 

USA je 92 % sériových vrahů mužů a 8 % sériových vražedkyň. Americká zkušenost s ženskou 

agresí je patrná i v případě, že činí celkových 76 % výskytu tohoto jevu v celosvětovém měřítku. 

Statisticky však v celkovém poměru účasti mužů a žen zastávají ženy 15 % všech násilných činů a 28 

% majetkové trestné činnosti. Zatímco muži páchaná kriminalita se od roku 1975 zvýšila o 57 % u 

žen je to neskutečných 138 %. Do majority nad muži, co do počtu páchaných trestných činů se 

dostávají ženy jen v prostituci a v dezerci z vězení, nicméně v jiných oblastech kriminality zaujímají 

nemalou účast. V případě zpronevěry je to 41 %, podvodu 39 %, padělání 36 % a krádeže 33 %. 

Pokud se žena stane sériovým vrahem je mnohem obtížnější ji dopadnout. Důvodem toho je fakt, že 

v lokalizaci oběti a nalákání jsou úspěšnější a nevzbudí tolik podezření jako muž, jsou opatrnější, 

preciznější, jejich práce je metodická a nesvěřují se a nepřiznávají ke svým činům.47 

Následující tabulka, kterou vypracoval Eric Jockey, pokazuje na procentuální míru druhů 

motivace a vražedných metod. Sledovaný vzorek 62 sériových vrahů žen dokazuje mimo jiné i fakt, 

že mění svou motivaci a užití vražedného násilí podle situace.48 

Metoda Motiv 

1. otrava jedem (80 %) 1. peníze (74 %) 

2. zastřelení (20 %) 2. touha po kontrole (13 %) 

I 3. ubití k smrti (16 %) II 3. z požitku (ll %) I 

46 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 29. 
47 Stanley, S. A. An Invisible Man: The Hunt for a Serial Killer Who Got Away With a Decade of Murder. 
Berkley, 2006. 
48 Hickey, E. Serial Murderers and Their Victims. Belmont: Wadsworth, 2002. 
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4. udušení (16 %) 4. sex (10 %) 

5. ubodání (11 %) 5. drogy (24 %) 

I 6. utopení (5 %) II 6. sekta (24 %) I 

Na základě klasifikovaných motivů lze i sériové vrahy - ženy rozdělit do tzv. Kelleherovy typologie 

na vrahy jednotlivce a vrahy ve skupině.49 

KELLEHEROV A TYPOLOGIE 

Cin . ednotlivce 

,černá vdova" (" black widow aj - systematicky 
raždí manžele, artne nebo jiné člen rodiny 

"anděl smrti" ("angel ol death "j - Jako 
zdravotní sestra nebo lékařka, která vraždí 
pacienty svěřené ji v péči. Nejedná se o eutanazii, 
i přestože si pachatelka svúj čin vykládá jako 
zbavení acienta bolesti. 

í predátor" (" sexual predator "j -
část sexuálního násilí 

"vražda z odplaty" (" regente "j - vraždí 
z nesnášenlivosti nebo žárlivosti 

"profit" - Motivem j sou zejména peníze a 
majetek. 

Cin ve sku ině 

"skupinový zabij ák" (" team killer aj - vraždí ve 
sku ině, klanu nebo i . en s . edním artnerem 

"otázka duševního zdraví" (" Question ol 
Sanity "j - vraždí náhodně se zřejmým záměrem, 
aby v případě dopadení mohla být souzena jako 
duševně nemocná, což předstírá. 

Deduktivní charakteristika KELLEHEROVY typologie 

čin iednotlivce čin ve skupině 

ženy tohoto typu jsou dospělé, pečlivé, opatrné, ženy tohoto typu jsou mladší, agresivní, útočné, 
uvážlivé, sociálně zkušené a velmi někdy neorganizované a neschopné pečlivého 

organizované. Obyčejně napadají obětí ve svém naplánování. Jejich akční rádius je mimo vlastní 
domě nebo zaměstnání. Preferují specifické bydliště. Používají střelné zbraně, nože nebo 
zbraně jako jed, smrtelnou injekci a udušení. umučení. 

V případech sexuálně motivovaných sexuálních vražd jsou ženy zastoupeny zcela minimálně. Pokud 

však ano, tak vraždí v tandemu s mužem, který je však v dané dvojici spíše výkonným agresorem, 

zatímco žena je agresorem řídícím. Torturizace obětí bývá v takovém případě součástí algolagnických 

aktivit partnerú - po sadistické episodě však dochází často k rozdvojení modus operandi, kdy každý 

pachatel realizuje své niterné fantazie. Z kriminalistiky lze jmenovat celou řadu takových případú. 

• V roce 1980 byl dopaden jeden z nejznámějších tandemú, který je v kriminalistice znám pod 

označením "Sunset slayer". Jednalo se o Daniela Clarka a Carol Bundyovou. Tito pachatelé 

zvraždili více jak 6 obětí během jednoho roku. Jejich činy vykazovaly vysokou míru násilí, 

torturizace, algolagnie a nekrosadismu. Společné modus operandi se však po algolagnické 

episodě během které byla oběť zavražděna, rozděluje na dvě zcela specifické osy chování. 

49 Kelleher, M. - Kelleher, C. Murder Most Rare. Op. Cit., s. 22 - 31. 
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I 

Clark dále bez asistence preferoval nekrofilii a orgánový fetišismus zatímco Bundyová spíše 

trofeismus a nekrosadismus.5o 

2.2.4 Organizovanost versus Neorganizovanost 

Hlavním oddělovacím predikátorem, který slouží vyšetřovatelům k sestavení profilu a dopadení 

pachatele je fakt, zda je vrah organizovaný nebo neorganizovaný. Taková profilace s sebou nese 

některé základní poznatky z místa činu, množství stop, výslechu atd .. 

Následující tabulka shrnuje tyto rozdíly. 

ORGANIZOV ANOST NEORGANIZOV ANOST 

průměrná až nadprůměrná inteligence pod hranicí průměrné inteligence 

sociálně a právně způsobilý sociálně nejistý 

je zručný a preferuje řemeslná zaměstnání manuálně neschopný, těžko hledá stabilní 
zaměstnání 

sexuálně zEůsobil~ I sexuálně nezpůsobilý 

vrahův otec měl stabilní zaměstnání vrahův otec neměl stabilní zaměstnání 

. llné a spíše nestálé dětství s zkušenosti v dětstVÍ zažíval drsné a hrubé zachazt:Ill, ou,",,", 

kopíruje později kopíruje 

během činuje vyrovnaný a kontroluje své nálady během činu propadá úzkostným náladám 

trestný čin následuje po užití alkoholu minimálně pije alkohol 

sklon k situačnímu stresu nepodléhá situačnímu stresu 

žije s partnerkou nebo partnerem žije sám IIE dobré fyzické kondici a hodně cestuje autem žije a pracuje blízko místa činu 

následuje, kopíruje nebo se zajímá o činy ve nezájem o činy ve médiích 
sdělovacích prostředcích 

může po činu změnit práci nebo opustit město významná změna chování po činu 

2.2.5 Fáze a vzorce vraždění 

Vražedný čin je možné časově mapovat a rozdělit krok po kroku. Toto dělení nám umožňuje lépe 

pochopit jednotlivé impulzy k realizaci daného aktu, ale i duševní pochody pachatele. 

> Fáze Aura - The Aura Phase 

Proces začíná, když se potencionální pachatel uzavírá do svého vlastního světa, do nitra plného 

perverzních fantazií. Navenek působí v naprostém pořádku, jako vyrovnaný a slušný člověk. Jeho 

50 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 348. 
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chápání reality uvolňuje do mysli vtíravé a zvrhlé představy o smrti a destrukci, které jej plně opanují. 

Přicházející fantazie v něm vzbuzují nátlak a nutkání pro jejich zvnějšnění činem. 

Pachatel není schopen čelit nátlaku vlastních představa začíná je realizovat. Již dříve pracoval 

s takovou fantazií ve své mysli, kde myla zakomponována do jisté snové teatrálnosti a prostoru 

s aranžmá, které při svých reálných činech chce dodržet. 

)o> Fáze vyhledávací, navíjecí -The Trolling Phase 

Pachatel pozoruje a vyhledává svou oběť. Lokalizuje místo nejvhodnějšího útoku, kde by došlo k 

naplnění jeho touhy a chtění na odpovídající oběti svých zhoubných představ. Múže se pohybovat 

kolem škol, projíždět obytné čtvrti a vyhlášená místa setkání lidí nebo navštěvovat místa "milostných 

dostaveníček" za účelem voyeurismu. 5 
I 

Takový člověk se dokáže vracet až několikrát na stejné místo v případě předešlého neúspěchu. 

Mnohdy cestuje po celé zemi a přitom v každé lokalitě nové vraždy vyhledává podobná místa jako 

třeba park nebo autostop. Modely takové lokalizace mohou být někdy i přenosné zkušeností a znalostí 

postupú někoho jiného předtím. Příkladem je třeba opět Andrei Chikatilo, který navozoval kontakt s 

lidmi na nádražích, přičemž obdobným zpúsobem pracoval Fritz Haarmann padesát let před ním a 
, d b't I' v 52 mnozl napo o 1 e e po nem. 

)o> Fáze opanování - The Wooing Phase 

V některých případech pachatel jednoduše udeří bez varování. Chytne svou oběť na ulici nebo vtrhne 

do domu, kde zabije každého, koho potká. Často se vyžívá v satisfakci z nalákané oběti do jeho 

obklíčení. Vyžívá se v její nedostatečné obraně. Plánuje moment překvapení nebo léčku, pomocí které 

vzbudí v oběti mylnou dúvěru.53 

Někteří vrazi lákají své oběti vstřícnosti a snahou vzbudit dúvěru. Při lákání používají předměty 

pro které se oběti nadchnou. Dětem nabízejí hračky a pamlsky. V chudých zemích vrazi těží z toho, že 

rozdávají jídlo nebo repliky šperkú. Na druhé straně jsou ti, jež vejdou do pečlivě vybraného domu na 

okraji města, kde po vraždě několik dní bydlí a potom místo opustí a přesunou se do jiného města. 

Takové vyšetřování je složité, neboť komplikuje kompletaci všech materiálú od dílčích 

vyšetřovatelú.54 

)o> Fáze ukořistění - The Capture Phase 

Další krok pramení ze samotné léčky, se kterou se vydá pachatel za svou obětí. S nadšením sleduje její 

vystrašenou reakci z hrúzné pravdy vzniklé situace, kdy ho uchvátí jeho vlastní sadistické hry. Nejprve 

však musí dovést oběť k povznesení se nad strach, často přívětivou nabídkou, že ji doprovodí domú. V 

takové situaci většinou oběť během chvíle zjistí, že auto do kterého nasedla jede směrem nikoliv podle 

jejího popisu nebo že jsou dveře vozu zamčeny a ona nemá úniku. Potom zprvu příjemný muž spoutá 

51 Schechter, H. - Everitt, D. A-Z Encyclopedia ofSerial Killers. Pocket Books, 1996, s. 222 - 224. 
52 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 38. 
53 Schechter, H. - Everitt, D. A-Z Encyclopedia oťSerial Killers. Op. Cit., s. 225. 
54 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. cit.. 
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svou oběť do nevymanite1né pozice a pro svou zábavu ze hry usměvavě vysvětlí, že nemá jakýkoliv 

záměr ji propustit. 

? Fáze vraždy - The Murder 

Jestliže zabíjení nahrazuje požitek ze sexuálního aktu, je příznačné pro mnoho seriových vrahů, že 

moment orgasmu zažívají již při týrání nebo zabití své oběti. Soustavné vyvrcholení prožívají při 

naplnění svých představ v realitě činu. Vrazi většinou preferují jeden zažitý způsob usmrcení od 

škrcení, ubití, rozpárání až k pomalé a trýznivé smrti mučením. 55 

Mnoho vrahů si zakládá na svém rukopisu a s nadšením sleduje postup vyšetřování. Vrací se 

třeba na místo činu nebo chodí po barech a poslouchá obavy a vyprávění občanů. Dusseldorfský upír 

Peter Kurten například právě při vypravování zažíval nové uvědomění činu, užíval si ho zpětně a lidí 

se ptal jak postupuje vyšetřování a zda viděli oběť. 56 

? Fáze trofeismu - The Totem Phase. 

Během činu je pachatel v transu uspokojení svých tužeb, ale po intenzivní době, kdy prožíval nadšení 

z tortury a znásilnění, přichází uvědomně pomíjivé situce v jejím náhlém vývoji od frenetičnosti 

k útlumu. Proto často pro připomenutí si vypjaté zkušenosti odjímá z místa činu nebo přímo z oběti 

"suvenýr", tedy něco co mu vytváří asociaci prožitku. 

? Fáze skleslosti - The Depression Phase 

Po vraždě pachatel často zažívá zkušenost emocionální skleslosti a postkoitální tristeze. Tento stav 

může zapřičinit i pohnutku k spáchání sebevraždy. Mnoho ze seriových vrahů však kompenzuje 

nakumulované touhy v zopakování vraždy a většinou se vzrůstající potřebou čerstvé krve. 57 

2.2.6 Typy místa čínu 

? Organizovanost z hlediska místa činu 

Chování vraha prokazuje promyšlení a úsilí vyhnout se odhalení. Místo vraždy je tomu přizpůsobeno. 

Výběr je podmíněn pohnutkou činu, takže loupež s následkem vraždy se odehrává spíše v domech 

obětí a sexuální vražda na odlehlém místě. 

55 Schechter, H. - Everitt, D. A-Z Encyclopedia ofSerial Killers. Op. Cit., s. 226 - 229. 
56 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 39 - 4l. 
57 Schechter, H. - Everitt, D. A-Z Encyclopedia ofSerial Killers. Op. Cit., s. 226 - 229. 

45 



Plánování útoků 

Transport těla 

Ukrytí těla 

Kontrolovaná komunikace 

Vyhledávání submisivních obětí 

Vražedná zbraň není nalezena 

Vraždí neznámé oběti 

Představu.je si svou oběť 

Místo činu nasvědčuje sebekontrole 

Sebeovládání a zdrženlivost 

Akt agrese předchází smrti 

~ Neorganizovanost z hlediska místa činu 

Vrah pracuje bez přípravy. Jedná se o spontánní čin a zuřivý útok na náhodném místě a čase. Výběr 

obětí je nahodilý a k vraždě dochází přímo na místě přepadení nebo je tělo odvlečeno. Útočník 

používá pro ochromení tvrdé předměty. 

I Tělo je nalezeno na místě činu I 
I Bez~rostřední útok I 

Důkazné předměty a zbraně zůstáva.ií na místě činu I 
I Oběť i místo činu dobře zná 

I Tělo neskrívá a je objeveno na viditelném místě 

Svou oběť si ne~ředstavuje 

Sexuální akt až ~o smrti 

Absence konverzace a interakce 

Není scho~en se ovládat 

Místo činu neuklízí a nechá vše ~o činu na svém místě 

I Pro~adá náhlé touze činit násilí 

~ Mix organizovanosti a neorganizovanosti z hlediska místa činu 

Místo činu poukazuje provedením a nálezy na oba typy. Múže indikovat přítomnost dvou útočníkú 

nebo jen jednoho, který čin sice naplánoval, ale byl během provedení vyrušen. Taková okolnost jej 

nutí místo neprodleně opustit. Z pravidla se v blízkém časovém horizontu snaží práci dodělat, bud' na 

stejné oběti nebo vyhledává nový cíl. 

~ Atypické místo činu 

Nelze přisuzovat místo činu jinému pachateli pokud prokazatelně stejné s místem v časové ose 

mnohem starším. Policisté a odborníci na vytváření profilu musí vzít v úvahu všechny indicie nalezené 

na místě činu. Dúsledná vedení databáze o jiných vraždách pak mohou pomoci k snadnější 
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identifikaci. Mnoho pachatelů totiž vytváří třeba i jistý archetyp scény, který se shoduje s jejich 

představami. Dějiště takových fantazií je bud' záměrně neměnné nebo má skrytou symboliku. Místo 

činu je pak přizpůsobeno záměru. 

2.2.7 Vražedná mobilita - Akční rádius 

Tato klasifikace dělí sériové vrahy na dvě základní kategorie podle místa činu. Je totiž patrné, že 

někteří vraždí stále ve stejné lokalitě nebo popřípadě v blízkém okolí, zatímco ti druzí nemají 

pevnějšího zázemí a cestují neorganizovaně po celé zemi. Akční rádius je tedy velikost okruhu ve 

které vrah působí. Z hlediska tohoto parametru je můžeme popsat jako: 

~ Stabilní vrazi 

• Žijí a pracují ve stejné lokalitě po dlouhou dobu. Nemění pracovní zázemí a bydlí na 

fixní adrese. Někdy se stává jejich byt přímo místem činu. Příkladem je třeba Jeffrey 

Dahmer, který podobně jako i jiní vrazi vytvářel ve svém bytě iluzi jisté svatyně. Ta má 

zejména u satanisticky motivovaných vražd velmi podobné atributy. Vrazi z pravidla 

odnášejí z místa činu trofeje, kterými vyzdobují byt. Mystickou hodnotu pro ně má 

zejména lebka, srdce a pohlavní orgány. Existují však i výjimky těchto takzvaných 

"sběratelů", kteří odebírají části těl. Přisuzují jim skrytý význam, tedy sbírání uříznutých 

rtů jako iluze poslechu neustálého bolestného náříkání, které vrahovy připomíná moment 

vraždy nebo ženská t'í.adra na důkaz mužské nadřazenosti. 

• Loví a zabíjejí v blízkém prostředí svého domu. Lákají oběti v gay-barech, nádražích a 

parcích. 

• Těla likvidují na místě vraždy nebo na nedalekém předem připraveném místě. 

Někteří dokonce vykopou hrob ještě předtím, než vůbec začnou zabíjet. Svědčí to o 

organizovanosti, neboť se nechtějí později zdržovat. 

• Místa ukrývá, nezmiňuje se o nich a po zatčení je neprozrazuje. To však platí jen 

v případě, že si je vrah při zadržení policií jist, že bez zásadnějších důkazů nemohou 

odhalit celou podstatu jeho činů. Mezi takové ovšem nepatří ti serioví vrazi, kteří 

propadnou kultu své vlastní osoby, živenému zvýšeným mediálním zájmem a publicitou. 

Tento velikášský prvek, kdy si vrah přisuzuje post "nejhoršího a nezapomenutelného", 

jakým se sám zve, je typický a většinou vede k ochotě vrahů provádět rekonstrukci svých 

činů. V takovém případě je-li tím ukojeno libido jeho ješitnosti a pyšnosti s velkou 

ilustrativností a přesností ukazuje postupy a místa vražd. 

• Vrah se může vracet na místo činu a ke hrobům svých obětí. 

• Zřídka kdy cestuje a to jen z donucení na pracovní cesty nebo za příbuzenstvem. 

~ Kočovní vrazi 
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• Cestují po celé zemi nebo i na území jiných států. 

• Nezdržují se na žádném místě příliš dlouho. 

• Nemají trvalé bydliště ani zaměstnání. 

• Těla svých obětí se nijak nezbavují a ponechávají je na místě vraždy.58 

2.3 Výskyt jevu v datech 

Zločiny bez zřejmého motivu, v nichž neexistuje žádné známé spojení mezi vrahem a jeho obětí, 

v sobě zahrnují vraždy, spáchané sériovými vrahy, ale i dalšími typy vrahů. 

• V roce 1990 byl počet obětí v USA stanoven na 6000 osob, z nichž, jak se domníváme, velká 

část j e dílem sériových vrahů. 

• V roce 1966 vraždy bez motivu představovaly 640 obětí. 

• V rove 1981 to bylo 4007 mrtvých a v roce 1989 již 5096 obětí. 

Podle oficiálních čísel Uniform Crime Reports bylo v USA: 

);> V roce 1990 zavražděno 23 438 obětí oproti 21 500 v roce 1989, jde tedy o nárůst 9 % během 

jednoho roku. 

);> Počet znásilnění dosáhl v roce 1990 čísla 102555 obětí, což je nárust 8,5 % ve srovnání s 

předcházejícím rokem (94 504 znásilnění v roce 1989). 

);> V roce 1990 byl v USA spáchán násilný trestný čin každou 17 sekundu a loupež každou 

druhou sekundu. Mezi násilnými trestnými činy jsou: 

• vražda každých 22 minut; 

• znásilnění každých 5 minut; 

• loupežné přepadení každých 30 sekund; 

Procento vražd, vyřešených zatčením viníka, během posledních let dramaticky klesá. 

• V roce 1960 bylo zatčeno 94 % vrahů, což znamená, že méně než 

500 vražd zůstalo neobjasněno. 

• V roce 1966 toto číslo kleslo na 88 % vyřešených případů. 

• V roce 1989 je to 68 % dopadených. 

• V roce 1990 užjen 67 % dopadených. 59 

Během třiceti let tak počet neobjasněných vražd stoupl z méně než 500 na více než 7000. 

V roce 1990 podle statistik Uniform Crime Reports (datovaných 11. srpna 1991) se 23 438 obětí dělí 

následujícím způsobem: 

• 78 % obětí jsou muži a 49 % z nich jsou muži mezi 20 a 34 lety; 

• 49 % bělochů; 

58 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 87 - 93. 
59 The Uniform Crime Reporting (UCR), Federal Bureau oflnvestigation. Hate crime statistics [online]. 
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• 49 % černochů; 

• 93 % zavražděných černochú bylo zavražděno černochy; 

• 86 % zavražděných bělochů bylo zavražděno bělochy; 

• 85 % mužských obětí bylo zavražděno muži (všemi rasami). 

• 90 % ženských obětí bylo zavražděno muži.60 

Jiný srovnávací prvek mezi vrahy všeobecně a sériovými vrahy zvlášť, spočívá v jejich zpúsobech 

zabijení. Je všeobecně známo, že v roce 1990 byly v USA tři vraždy z pěti spáchány střelnou zbraní, 

tedy 12847 vražd z celkového počtu 20045. Ve 3393 případech nemohla být zbraň určena, například 

pro příliš pokročilý rozklad těla. Ve srovnání s vrahem všeobecným, který používá především střelnou 

zbraň, sériový vrah dává přednost kontaktu se svou obětí. Používá núž, škrtí nebo ubijí svou oběť 

nějakým předmětem. Protože sériový vrah zabíjí opakovaně, mění někdy svou metodu, čehož si 

múžeme všimnout zejména u psychotiků, kteří nepřipravují svůj zločin předem a improvizují na 

místě. 61 

2.4 Sexuální sériový vrah 

V osobnostním profi1u sexuálního sériového vraha je potřeba vnímat celou řadu diferenciálních 

aspektů oproti modelům jiným mnohonásobných vrahů, resp. sériových vrahů sjiným než sexuálním 

motivem. Podíváme-li se na statistické zastoupení tohoto jevu, tak poznatky z našeho euroregionu 

přináší například Brichcín a spol. (1995), který nachází podíl sexuální motivace u 2,6 - 6 % všech u 

nás spáchaných vražd. Výskyt sexuálních deviantů mezi pachateli přitom byl 13 %, a to především 

sadistů a sexuálních agresorú. Podle Bourgoina je zvláště častá sexuální motivace u sériových vrahů. 

Tito pachatelé začínají obvykle vraždit kolem 27. roku ajejich oběťmi jsou většinou ženy. Až u 40 % 

z nich se vyskytuje sexuální zneužití v dětství (v mé experimentální skupině 36 % zneužíváno 

kontaktně a 38 % bezkontaktně) a 44 % nemělo před činem žádné normální partnerské sexuální 

zkušenosti.62 Zajímavé je i zjištění odborníkú z FBI, podle kterého sice ve všech ostatních druzích 

sexuální delikvence jsou etnické menšiny zastoupeny disproporciálně více, téměř všichni sadističtí 

vrazi jsou však běloši.63 

Dle dlouhodobého sledování je poměr pachatelú z hledisky etnického následující: 84 % sériových 

vrahů bílé pleti a 16 % vrahů černé a žluté pleti.64 

Zvěřina charakterizuje dva základní druhy sexuálních vražd. Při prvním z nich je oběť prudkým 

útokem skolena nebo přímo usmrcena a pak je s ní sexuálně manipulováno, přičemž těchto vražd se 

dopouštějí hlavně patologičtí sexuální agresoři (podle naší terminologie právě jejich podskupina -

agresivní sadisté). Při druhém je oběť napadena, zastrašena, týrána (nejednou pachatel odkládá 

60 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 16. 
61 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 81. 
62 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 60. 
63 Dietz, P. - Hazelwood, R. - Warren, J. The sexually sadistic criminal and his offences. Bul!. Amer. Acad. 
Psychiat. Law 18, 1990, s. 163 - 178. 
M Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., s. 70. 
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dosažení orgasmu právě z důvodu sledování utrpení oběti po co nejdelší dobu), sexuálně exploatována 

a pak teprve usmrcena (tyto vraždy jsou páchány skutečnými sadisty).65 

Podle Brittaina je typický sadistický vrah sociálně isolovaný, citově plochý, introvertní, někdy přílišně 

se kontrolující, prudérní, moralistický, hypochondrický. Často je závislý na hyperprotektivní matce, k 

níž má ambivalentní vztah. V některých případech trpí psychotickou poruchou. Zřídka má problémy s 

drogovou či alkoholovou závislosti. Časté jsou u něj projevy voyeuristické, fetišistické či 

transvestitické. Má pocity méněcennosti a sadistický Čin mu dává pocit triumfu, moci a nadvlády. 

Vraždí Často po události, při níž měl pocit útoku na vlastní sebevědomí. Během výkonu trestu je 

obvykle vězněm se vzorným chováním. Ve vztazích k ženám má obvykle celoživotní problémy, 

obtížně s nimi navazuje kontakt, při pokusech o partnerské milování často selhává.66 

Grubin uvádí, že pro sexuální vrahy jsou typické právě tyto celoživotní potíže v heterosexuálních 

vztazích a především pak sociální izolace.67 

Podobné jsou poznatky o abnormálním psychosexuálním vývoji zjištěné z vyšetření amerických 

sériových vrahů Dietzem a spol. (1990). Tito vrazi kromě sadismu často trpí i jinými sexuálními 

deviacemi a v jejich anamnéze nacházíme například období převlékání se do ženských šatů, slídičství 

či obscénního telefonování (obvykle se sadistickým obsahem). V dětství nápadně často mučili a 

zabíjeli zvířata či zakládali ohně. Nezřídka procházeli ve svém vývoji obdobím nespokojeností s 

vlastním pohlavím- Není u nich výjimečné ani zneužívání alkoholu či drog. Mnozí z nich byli 

vychováváni hyperprotektivní a omezující matkou, nebo byli naopak v dětství zanedbáváni či rod 

odmítáni; 23 % z tohoto vzorku 30 vrahů bylo v dětství fyzicky týráno a sexuálně zneužíváno, 43 % z 

nich mělo v anamnéze homosexuální zkušen 20 % zkušeností s převlékáním se do ženských šatů a 20 

% s exhibicionistickým, voyeuristickým nebo skatofilním chováním. 68 

Často pracují například jako řezníci a mnozí mají velký zájem o zbraně, nacismus či černou magii. 

Mívají někdy celou sbírku sadistické, detektivní či válečné literatury. Normální pornografie v nich 

vzrušení nebudí.69 

Mnozí z nich byli v minulosti trestáni za sexuální i nesexuální delikty různého druhu, nicméně někteří 

byli považováni svým okolím za slušné a nenápadné občany.7o 

Knight rovněž zkoumal charakteristiky 40 sériových sexuálních vrahů (s celkem 1200 oběťmi), u 

všech zjistil těžkou psychopatii, sociální izolaci a sadistické sexuální fantazie.7l 

Z našich autorů se tímto problémem zabýval Netík, který vyšetřil 60 pachatelů sexuálně 

motivovaných vražd (s celkem 72 oběťmi). Zjistil, že většina z nich měla jen základní nebo nižší 

vzdělání, vykonávali nekvalifikované zaměstnání, tendovali k nižšímu IQ, 75 % z nich bylo 

svobodných a 45 % z nich bylo v minulosti trestáno (pouze 17 % výhradně za sexuálně agresivní 

delikty). Porucha osobnosti byla diagnostikována u 2/3 pachatelů, u 22 % byl abnormální EEG 

záznam. Většina z nich před činem svou oběť neznala a 37 % ji napadlo bez předchozího verbálního 

65 Zvěřina, Jaroslav. Lékařská sexuologie. Praha: Ha H, 1995. 
66 Brittain, R. The sadistic murderer. In Med. Sci. Law. 10, 1970, 198 - 207. 
67 Grubin, D. Sexual murder. In Br. J. Psychiat. 165, 1994,624 - 629. 
68 Dietz, P. - Hazelwood, R. - Warren, J. The sexually sadistic criminal and his offences. In Bul!. Amer. Acad. 
Psychiat. Law 18, 1990, 163 - 178. 
69 Brittain, R. The sadistic murderer. Op. Cit., s. 203. 
70 Dietz, P. - Harry, B. - Hazelwood, R. Detective magazines: Pomography for the sexual sadists? In J. Forens. 
Sci.31, 1986, 197-211. 
71 Knight, R. A. Validation ofa typology for rapists. In J. Interpers. Violence 14, 1999,303 - 330. 
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kontaktu. Ve 14 % pachatel následně manipuloval s botami oběti, v 37 % s jejím oděvem. V době 

činu bylo pod vlivu alkoholu 59 % pachatelů. Z hlediska sexuologické diagnózy byla u 19 % zjištěna 

patologická sexuální agresivita, u 42 % sadismus a pouze 27 % z nich netrpělo sexuální deviací.72 

Holmes a Holmesová na základě rozboru chování známých amerických a britských sériových 

sadistických vrahů posledních desetiletí určili několik charakteristik typických pro tento druh jednání. 

První typickou charakteristikou jsou fantazie - obvykle spojené s mučením, svazováním, 

poškozováním, které se poté pachatelé většinou skutečně snaží realizovat při vlastním činu. Druhou 

charakteristikou je symbolismus, který je podle autorů složen z fetišistické a z parcialistické 

komponenty - u většiny těchto vrahů lze nalézt silnou vazbu na oděvní součástky nebo na části těla 

obětí. Ritualismus je třetí charakteristikou jejich chování - rituály související s utrpením obětí dávají 

těmto pachatelům pocit uspokojení, proto mají tendenci je opakovat. Někdy je ale v průběhu svých 

činů mění a rozvíjejí. Jako společnou pro všechny zkoumané vrahy pak Holmes a Holmesová určili 

čtvrtou komponentu, a to kompulsivitu. Definovali ji jako silné vnitřní nutkání, fyzické i psychické, 

k realizaci sadistických fantazií a k uskutečnění činu.73 

Prentky a spol., podobně jako manželé Holmesovi zdůrazňují u sadistických vrahů rozhodující roli 

sexuálních fantazií. Právě sadistické sexuální fantazie považují za klíčový motivační element, který 

odlišuje sériové sexuální vrahy od těch, kteří vraždili jen jednou. Sadistické fantazie byly u jejich 

vzorku vrahů vyšetřovaných americkou FBI často facilitovány i jinými deviantními aktivitami 

předcházejícími sadistickým aktům - voyeurstvím, fetišistickým chování apod. 74 

Nicméně současně platí i zjištění Grubina a Masona, že zdaleka ne každý muž, který rozvíjí 

sadistické fantazie, je pak později i realizuje.75 

Podle britského výzkumu j sou dokonce fantazie tohoto typu v populaci relativně časté, přesto většinou 

nevedou k sexuálním deliktům. 76 

O frekvenci výskytu sadistických fantazií sice nemáme žádné statistické údaje, nepřímo však lze jejich 

prevalenci odvodit ze skutečnosti, že například v USA tvoří sadomasochistická pornografie polovinu 

pornografické produkce deviantního typu a 10 % celkové americké pornografické produkce.77 

72 Netík, K. K sexuálním vraždám. Předneseno na IX. Bohnických sexuologických dnech, Praha 1997. 
73 Holmes, R. M. - Holmes, S. T. Murder in America. Sage, Thousand Oaks, 1994. 
74 Prentky, R. A. - Burgess, A. W - Rodous, F. The presumptive role of fantasy in serial sexual homicide. In 
Amer. J. Psychiat. 146, 1989,887 - 891. 
75 Grubin, D. - Mason, D. Medical models of sexual deviance. In Laws, D. R. - O'Donohue, W. Sexual 
deviance: Theory, assessment, and treatment. New York, The Guilford Press, 1997. 
76 Gosselin, C. - Wilson, G. Sexual variations. London: Faber and Fabe, 1980. 
77 Lebegue, B. Paraphilias in U. S. pomography titles. In Bull. Amer. Acad. Psychiat. Law 19, 1991,43 - 48. 
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3. Základní data - Alfa elipsa 

První elipsa (ALF A elipsa) konceptu diagnostické komparace vybraných prediktorů má zejména 

informativní a částečně anamnestický význam. Prediktory nevytvářej í žádné vazby, komorbidní 

závislosti, diferenciální diagnózy, ale mohou a také nemusí poukazovat na jedincovu "náchylnost", 

"částečnou předurčenost" a "jistou pravděpodobnost", že bude jedincem s asociálními či 

antisociálními behaviorálními projevy. Komplementace těchto dat nám pomáhá rychleji daného 

jedince identifikovat již v rámci diagnostického procesu. Predikční význam pro tvorbu profilu nemá, 

pomáhá však lépe pro fil interpretovat a poukázat na možné předpokládané souvislosti. Anamnestická 

i personální data mohou naznačit možné budoucí disruptivní chování ne však jej modelově 

předurčovat. 
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3.1 Personální data 

Skupina Prediktor Diagnostický 

kód 

Sociální stratifikace n. a. 

Personální data Vyznání n. a. 

Dosažené vzdělání n. a. 

IQ n. a. 

Primární sexuální preference n. a. 

Prvním prediktorem, který je poněkud kontroverzní a jistě nelze generalizovat jeho závěry je 

prediktor socio-ekonomického statutu nebo také sociální stratifikace rodin ze kterých pocházejí 

sexuální sérioví vrazi. Jak naznačuje kapitola, která se důkladněji věnuje profilu sexuálních vrahů 

v sérii, tak existuje celá řada teorií, které vysvětlují etiologii tohoto jevu v přímé spojitosti se 

socioekonomickým statutem daného jedince. Tyto teorie však jednoznačně neobstojí v globálním 

srovnání. 

Nelze v žádném případě definovat statisticky lineární pnmou spojitost mezi určitou sociální 

třídou a výskytem sexuálních sériových vražd. Je však možné předpokládat relativně vyšší výskyt 

tohoto jevu v nižších třídách sociální stratifikace. Přímá úměra však možná není. Množství takto 

sexuálně agresivních pachatelů ze skupiny vysoce inteligentních a bonitně situovaných jedinců je 

příliš vysoké než aby bylo možné jednoznačně přisuzovat výskyt tohoto jevu nižším třídám a 

intelektu. 

Důležité je taky zmínit nezbytnost oddělování právě zmíněných proměnných jako je intelekt a 

ekonomický statut, protože mezi těmito rovněž neexistuje přímá závislost. Tuto důležitost zmiňuji 

z důvodu občasného, dle mého názoru však zcela chybného spojování těchto pojmů některými 

odborníky. 

Z tohoto důvodu není prediktor sociální stratifikace prediktorem diagnostickým, ale spíše 

anamnesticky informativním a je vhodnější jej uvádět do přímější spojitosti s jinými jevy jako třeba 

výskyt zanedbávání, rodinného týrání či patologických inklinací než ve spojitosti s komplementární 

"diagnózou" či klasifikací sexuálního sériového vraha. 
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Z hlediska predikční komparace je důležité definovat jednotné sociálně stratifikační rozdělení. 

K tomuto účelu je možné použít moderní třídní klasifikaci používanou jako model v ekonomii a 

marketingu78 a dále shodnou s unifikovanou demografickou klasifikace9 

Označení Třída Typické povolání 

A Vl:šší střední třída lékař, účetní, ředitel 

B Střední třída učitel, zdravotní sestra, policista, vedoucí 

I Cl Nižší střední třída mistr, student, úředník 

I C2 Vl:školená dělnická třída předák směny, instalatér, zedník 

I D Dělnická třída prodavač, rybář, nekvalifikovaný dělník 

E Spodní třída nádeník, penzista odkázaný na státní důchod 

Data získaná v kauzách 49 srovnávaných jedinců naznačila sociální stratifikaci nukleárních rodin 

v následujícím poměru: 

Sociální stratifikace nukleárních rodin sexuálních sériových vrahů 

022% 

.10% 

10 Vyšší střední třída . Střední třída • Nižší střední třída . Vyškolená dělnícká třída . Dělnická třída O Spodní třída I 

Dalším, spíše informativním prediktoremje prediktor vyznání. Do konceptu komparační diagnostiky 

jej zařazuji z důvodu možné spojitosti s jinými prediktory obzvláště z BETA, GAMMA a ÉT A elipsy 

jako příkladem inklinace k sektám a patologickému výkladu náboženství, algolagnie nebo 

automutilace. V mnohých případech komparovaných kauz jsem se setkal s kauzálně propojenou 

přítomnosti tří základních jevů: direktivní výchova80 (často matriarchální) - patologická 

78 National Readership Survey (NRS), [online]. 2007 [cit. 15. 12.2005]. Dostupné z: http: //www.nrs.co.uk/ 
79 Business balls - Demographics classification [online]. 2007 [cit. 15. 12. 2005]. Dostupné z: 
http://www.medicalnewstoday.comlarticles/59727.php 

80 Viz. GAMMA elipsa - výchovný direktiv ismus. 
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personifikace matky81 - ortodoxní výklad víry82. Tato kombinace jakoby se kopírovala v pozdějším 

modus operandi, kdy vrah personifikuje matku do organizovaně lokalizované oběti, kterou trestá jako 

důkaz msty k direktivní výchově v jaké vyrostl a své činy zdůvodňuje svrchovaným poselstvím vyšší 

moci jej ímž je vykonavatelem. 

V experimentální skupině udávalo 53 % vrahů příslušnost ke katolické církvi; 4 % 

k protestantské víře; 8 % se spojuje se nespecifikovatelnou sektou a 35 % z nich je bez vyznání. U 

některých vrahů se v dětství vyskytuje kombinace: příslušnost rodiny k sektě - setkání se smrtí a 

trofeismus případně hostilita ke zvířatům jako behaviorální prvky doprovodných rituálů. 

S výše popsanými prediktory svým způsobem souvisí také prediktor dosaženého vzdělání, 

který společně se sociální stratifikací a vyznáním může doplňovat externí obraz rodiny. Tyto faktory 

se totiž navzájem zásadně ovlivňují. Předně je potřeba říci, že u sexuálních sériových vrahů platí více 

než u běžné populace fakt, že nejvyšší dosažené vzdělání není jen vyjádřením intelektu, aspirace a 

sociálních možností, ale také vyjádřením šíře obtížně zvladatelných behaviorálně - patologických 

projevů již v raném dětství. Bud' vlivem nedostatečné rodinné nivelizace a pozornosti, společenské 

netečnosti a individuální neschopnosti poznat, ovládat a čelit atakům vnitřních behaviorálních příčin 

dochází mnohdy k situaci, kdy není možné vzdělávání takového jedince. Prediktor dosaženého 

vzdělání se často pojí s komorbidně propojenými prediktory. Obzvláště se jedná o dromománii -

patologickou lhavost - alkoholový abúzus83 nebo dobrovolnou prostituci v dětském věku.84 

Rozdělení sexuálních sériových vrahů podle dosaženého vzdělání 

střední odborné 
18% ~ 

střední učňovské 

16% 

univerzitní 
8% bez vzdělání 

(nedokončené) 

40% 

o bez vzdělání (nedokončené) • základní D střední učňovské D střední odborné • univerzitní 

Specifickým prediktorem, který se často stává předmětem různých článků, odborných dohadů, 

ale i obecně společností domnívaných hypotéz je prediktor intelektuálních schopností nebo také 

inteligenční kvocient pachatelů násilných trestných činů. V tomto ohledu lze předložit celou řadu 

81 Viz. BETA elipsa - patologická personifikace matky. 
82 Viz. BET A elipsa - inklinace k sektám a patologický výklad náboženství. 
83 Viz. ÉTA elipsa - dromománie, patologická lhavost, alkoholový abúzus. 
84 Viz. ZÉT A elipsa - dobrovolná prostituce v dětském věku. 
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výzkumů, ale jejich interpretace nemá příliš vysokou výpovědní hodnotu z důvodu metodologické a 

diagnostické nejednotnosti. V rámci konceptu diagnostické komparace jsem měl k dispozici změřené 

hodnoty jednotlivých pachatelů nebo informaci o zjištěném inteligenčním pásmu na škále. Tyto 

hodnoty však nejsou příliš reliabilní vzhledem k rozdílným diagnostickým nástrojům a rozdílně 

rozloženým škálám intelektuální výkonnosti. Z tohoto důvodu je zcela bezvýznamné data prezentovat 

až na extrémní skupiny obou pólů Gaussovy křivky, které jsou napříč různými manuály a 

diagnostickými metodami více či méně podobné. Jedná se najedné straně o skupinu jedinců, kteří jsou 

v pásmu výjimečné superiorní inteligence, tedy nad 130 bodů v inteligenčních testech. Superiorní 

intelekt byl klasifikován ve skupině 49 sexuálních sériových vrahů u 3 jedinců (6 %). Na zcela 

opačném pólu diagnostické škály, tedy ve skupině lehké mentální retardace je zastoupení zcela 

totožné. 

Porovnávání těchto obtížně interpretovatelných dat tedy v podstatě naznačilo přirozené a 

rovnoměrné rozložení na Gaussově křivce bez výraznějšfch hrotů. Z hlediska konceptu diagnostické 

komparace je však nezbytné klasifikovat jednotnou škálu a diagnostický test. V tomto považuji za 

nejvhodnější užití Wechslerovy škáll5 a testu pro dospělé. V samotné klasifikaci skupin zároveň 

přidružuji průnikovou skupinu BIp86 dle DSM IV. Pro sjednocení podprůměrné inteligence (80 - 89) a 

hraničního stupně slabé mentální retardace (70 - 79). 

Hodnota I Klasifikace 

130+ ýjimečná superiorní 
inteli ence 

B 120 - 129 Vysoce nadprůměrná 
inteli ence 

C 110 - 119 

D 90 - 109 Průměrná inteligence 

80 - 89 od růměrná inteli ence 1Q 71- 84 (diagnóza V 62.89-

F 70 - 79 niční stupeň (slabá Borderline intellectual functioning dle 

MR) (Borderline) DSM IV. - APA, 1994. 

G 50 - 69 Lehká mentální retardace 

Výzkumy, týkající se stupně inteligence zločinců - měřených Stanford - Binetovým testem 

prokázaly průměrný inteligenční kvocient od 91 do 93 bodů, ačkoliv průměr nekriminální populace se 

pohybuje kolem 100 bodů. Můžeme namítnout, že uvěznění vrazi nejsou reprezentativním vzorkem 

světa zločinu obecně a že ti nejinteligentnější z nich uniknou zatčení díky vyššímu inteligenčnímu 

kvocientu. Zločiny, spáchané méně inteligentními zločinci jsou ty, které jim přinesou okamžitý zisk: 

násilí vykonané proti oběti, sexuální uspokojení, útok na neznámého člověka nebo loupežné 

přepadení. Inteligentnější zločinec připravuje své zločiny pečlivě, organizuje je do nejmenších detailů, 

aby se vyhnul jakékoliv chybě. Sériový vrah je obvykle velmi inteligentní. Podle studií PBI se jeho 

inteligenční kvocient pohybuje kolem 110 bodů a inteligenční kvocient pachatele znásilnění v sérii je 

dokonce až 120 bodů.87 

85 Wechsler, David. Wechsler adult intelligence scale - Third edition. Psychological corporation, 1997. 
86 ElF - Borderline intellectllaljimctioning. 
87 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Nakladatelství NA V A, 1994, s. 20. 
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Posledním prediktorem této skupiny je prediktor vyjadřující primární sexuální preferenci. Sám 

o sobě nemá příliš velkou výpovědní hodnotu, ale zajímavé je jej sledovat v kontextu jiných 

sexuálních deviací a lokalizace victimy. V experimentální skupině uvádělo 61 % respondentů 

heterosexuální orientaci; 12 % homosexuální a 27 % bisexuální preferenci. 

3.2 Hereditární prediktory a anamnéza 

Anamnéza - Hereditární [!rediktory I Matka a otec I I 

Z81 - Z91~588 Sourozenci 

Prarodiče , 

V této diagnostické skupině jsou prediktory, které mohou mít kromě diagnostických aspektů také 

anamnesticky deskripční význam. Jedná se o multifaktoriální predispozice mezi které nejčastěji patří 3 

jevy klasifikované v MKN 10.: v rodinné anamnéze alkoholová závislost (Z81.1); v rodinné ananméze 

drogová závislost (Z81.3); a zejména v rodinné anamnéze jiné duševní poruchy a poruchy chování 

(Z81.8). Dále však do těchto jevů patří také patologické inklinace členů rodiny, jiné nespecifikované 

poruchy chování a obzvláště ty, které souvisí s kriminální, asociální a antisociální aktivitou rodiČú. 

Z tohoto dúvodu jsou v této skupině 3 prediktory: anamnestická data otce a matky; sourozenců a 

prarodičů. 

V počátcích tvorby tohoto konceptu jsem do dané skupiny zařazoval ještě hereditární malfonnace. 

Jednalo se zejména o dvě chromozomální teorié9 se kterými se pojí hypotéza příčinné podmíněnosti 

sexuálního násilí. Předně je však říci, že verifikace těchto hypotéz je značně sporná a názory na tyto 

malfonnace a jejich etiologický význam se liší. Jelikož nebyl dosud předložen přesvědčivý dúkaz o 

jejich pravdivosti, tak je nelze klasifikovat jako prediktor. Do pracovní verze nebyly tyto genetické 

malfonnace zařazeny rovněž z dúvodu nedostatečných infonnací o jejich výskytu u komparovaných 

probandú. 

HS Dle MKN 10. - Z81- Z91.5 - Osoby s poruchami a nemocemi v rodinné anamnéze. 
89 A) Teorie XYY nebo také Super Male, ve forenzní psychologii známější jako Speckova teorie. 

B) Teorie YXX nebo také Klinefelterův syndrom. 

57 



3.3 Data o modu operandi 

Akční rádius n. a. 

Koitální debut n. a. 
Modus operandi 

Věk 1. vraždy n. a. 

Preferované zbraně X85- Y09~u 

Organizovaný vs. Neorganizovaný n. a. 

vrah 

Jako první v této skupině je prediktor velikosti okruhu ve kterém vrah působí neboli akční 

rádius. Obecně celá tato skupina je u jedinců klasifikována pouze v případě již prokazatelné 

násilné trestné činnosti v sérii a má opět význam pouze jako anamnesticky informativní 

sumarizace. Dle dikce psychologických profilů se akční rádius v problematice sériových 

vrahů dělí na dvě skupiny a to na vrahy stabilní a vrahy kočovné. Jejich diagnostické 

atributy lze definovat několika základními projevy: 

Stabilní vrazi 

Loví a zabíjejí v blízkém prostředí svého domu. 

Těla likvidují na místě vraždy nebo na 
nedalekém předem připraveném místě. 

Místa ukrývají, nezmiňují se o nich a po zatčení 

,1 "I" U1UUOU vracet na místo činu a ke hrobům 
s 'ch obětí. 

Zřídka kdy cestují a to jen z donucení na 
pracovní cesty nebo za příbuzenstvem. 

Kočovní vrazi 
Cestu'í o celé zemi nebo i na územíj' 

Nezdržují se na žádném místě příliš dlouho. 

Nemají trvalé bydliště ani zaměstnání. 

Těla svých obětí se nijak nezbavují a pon 
. e na místě vraždy. 

90 Dle MKN 10. - X85 - Y09 - Přepadení, zahrnuje: vraždu, zranění zpllsobené druhou osobou e záměrem zabít 
či zranit některým ze způsobů. 
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Zmíněné dělení je jednoznačně správné až na to, že se zaměřuje pouze na osobnost činu, resp. na její 

zvyky, projevy chování a typické činnosti spojené s vraždou. Co však toto dělení příliš nerespektuje je 

rozsáhlejší geografické rozlišenÍ. Při koncipování této kategorie, ale i v komparaci kazuistik 

v experimentální skupině jsem vytvořil jiné dělení akčního rádia na geografické okruhy dle velikosti. 

Jejich vymezení má vyšší statistickou a informativní výpovědní hodnotu a imlikuje v sobě deduktivně 

i výše zmíněné behaviorální dělení pachatelů. 

Ve skupině 49 sexuálních sériových vrahů bylo možné jejich kriminální aktivity rozdělit do 

následujících okruhů: 

Akční rádius u sexuálních sériových vrahů 

o internacionální území 

44% ~ 
o území města 

20% 

o území státu 
24% 

• území regionu 
12% 

o území města 

• území regionu 

O území státu 

O internacionální území 

Následující dva prediktory lze v jistém definičním ohledu posuzovat společně, nicméně mezi nimi 

není přímá lineární souvislost. Oba dva mají v rámci konceptu diagnostické komparace pouze 

informativní anamnestický charakter a jejich souvislost s modelem pachatele nelze v daném souboru 

klasifikovat. Prvním je prediktor prvního pohlavního styku (koitálního debutu). V této souvislosti 

je potřeba uvést dva zásadní aspekty tohoto údaje. 

1) Klasifikace prvního pohlavního styku nerozlišuj e mezi souhlasným a nesouhlasným stykem, 

tedy není dále definováno, zda byl v onen okamžik posuzovaný jedinec obětí kontaktního 

sexuálního zneužívání či dobrovolně a zcela svébytně souhlasil s daným stykem. 

2) Klasifikace prvního pohlavního styku nerozlišuje mezi stykem heterosexuálním a nebo 

homosexuálním. 

Pro srovnání je zajímavé uvést data udávaného prvního pohlavního styku (koitálního debutu) v běžné 

(nediferenciované) populaci České republiky na základě rozsáhlého průzkumu P. Weisse a J. Zvěřiny 

59 



z roku 1999, kteří uvádějí, že průměrný koitální debut chlapců (N=804) je v 18 letech91 a že 5,2 % 

chlapců zažívá první kontakt před 15. rokem života. V tomto ohledu lze nalézt vyšší zastoupení 

z blízkých zemí jen ve Velké Británii a to podle výzkumu A. Johnsonové z roku 1994 u 9,3 % 

chlapců.92 

Ve skupině komparovaných sexuálních vrahů (N=49) bylo možné zjistit výrazně nižší hodnoty. 

Průměrný věk koitálního debutuje ve 12 letech93 (tedy o 6 let dříve) a do 15 let je zažívá téměř 70 % 

těchto jedinců. 

Druhým údaj em možného srovnání je četnost výskytu koitálních debutů u chlapců od 19 let výše, kdy 

v běžné populaci se jedná o téměř 33 % jedinců94, zatímco mezi vrahy jsou to jen 4 % z nich. 

Osa výskytu koitálního debutu u sexuálních sériových vrahů 

12 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171 8 192021222324 25262728293031323334353637383940414243444546474849 

Dalším prediktorem je prediktor první vraždy. Jedná se tedy o vyjádření období, které je statisticky 

nejbližší vzniku vražedné série. Připomeňme průměrné hodnoty u jiných forem modus operandi a 

profilu pachatele mnohonásobných vražd. Jak uvádí profil FBI jedná se o následné průměry: 

• Průměrný věk masových vrahů je 31,15 let. 

• Průměrný věk spree killers je 29,85 let. 

• Průměrný věk sériových vrahů je 27,27 let vokamžiku spáchání 

jejich prvního zločinu a 31,44 let v době jejich posledního zločinu .95 

V tomto ohledu jsou data získaná z experimentální skupiny mnou komparovaných sexuálních vrahů 

v naprosté kohezi s profilovými průměry. Nejbližší skupinou jsou sérioví vrazi u kterých se jedná o 

91 18,078 roku 
92Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav. Sexuální chování obyvatel ČR - Výsledky národního průzkumu. Praha: 
AlbertaPlus, 1999, s. 8 - 12. 
93 12,163 roku (N = 49) 
94 Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav. Sexuální chování obyvatel éR, Op. Cit., s. 8. 
95 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit., s. 18. 
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výše zmíněný průměrný věk 27,27 zatímco u sexuálně orientovaných vrahů v sérii je to 27,71 let. Za 

zmínku stojí určitě fakt, že téměř 20 % těchto vrahů začíná vraždit již před 18 rokem života. 

Osa výskytu první vraždy u sexuálních sériových vrahů 

I 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

Poslední dva prediktory této skupiny nebyly předmětem komparace v experimentální skupině, ale 

jejich vymezení k účelům anamnesticky informativním je důležité. Prvním je klasifikace 

preferovaných zbraní, která může zásadně přispět k určení míry organizovanosti a přípravy samotného 

činu. Z preference zbraně je patrná i vrahova tolerance násilí a motiv vraždy. Druhým prediktorem je 

již samotná diverzifikace modu operandi na organizovaný či neorganizovaný a to jak v záležitosti činu 

tak i jeho místa. 
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4. Vztahové behaviorální prediktory - Beta elipsa 

Pole negativních následků plynoucích ze sociální zkušenosti je široké, protože člověk se dostává 

již od narození do různých specifických interakcí. V rámci diagnostické BETA elipsy se zaměřuji na 

intenzitu a kvalitu těchto interakcí nikoliv pouze v rámci nukleární rodiny, ale i v širších valenčních 

vrstvách společnosti. U sériových vrahů se totiž právě rodina podílí velmi významně na formování 

jejich charakteru, lidskosti, aspiraci a vnímání dobra či zla, ale reakce přechází na širší okolí. 

Interpersonální a personální vztahy jsou významnou pohnutkou a zdrojem k pochybenému postoji ke 

světu, který má za následek vrahovo destruktivní jednání. Této skutečnosti opět není přikládán zásadní 

až generalizující apel, ale je v příčinné souvislosti, téměř vždy s biologickou podpůrnou predispozicí 

k duševní a emoční labilitě. 

Takový jedinec není schopen rozlišit příčinu a následek, dohlédnout za význam svých činů a své 

jednání podrobit kategorickému imperativu. To však jeho činy neomlouvá. To že není schopen 

ovládnout kulminaci vnitřních prožitků a exteriorizuje je vražednou brutalitou není argumentem 

obhajoby ani v případě diagnózy neutěšeného dětství, poruch osobnosti či psychopatické etiologie. 

Fenomén mnohonásobných vražd je komplexním sledem okolností a komorbidně spojených poruch a 

deficitů. Jistý autonomní prvek seberegulace, nivelizační pomoci druhých a voluntarismu či 

zmíněného kategorického imperativu je vždy přítomen. V důsledku je vina jen na vrahovi (a to i 

přesto, že příčinou jeho patologie mohla být rodina), on je vinen, souzen, trestán. A to je jediný možný 

a správný přístup. Hledání omluvných argumentů je jen důsledkem hyperaltruistické doby, která 

lidstvo činí neschopným rozhodovat o člověku. Patologie takového rozsahu je neomluvitelná. 

V tomto kontextu je tedy potřeba vinu v daném případě přeformulovat. Primárním pachatelem je 

vždy vrah a sekundárním společnost, rodina, systém ochrany a léčby. 

Řešení následků není obsahem této práce - své postoje jsem jednoznačně klasifikoval již v roce 

2005 v publikaci "Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy". Tato práce se zabývá druhou 

stranou řetězu, tedy příčinou. Protože však stejně jako u řetězu nelze říci, který konec je začátkem a 

který koncem, neboť tím mohou být oba konce, tak stejně obtížné je studium kauzality, predikce a 

determinace. Stejně jako ve fyzice však nestačí popsat jen atomy a molekuly, ale zásadní jsou jejich 

reakce a ovlivnění stavby při setkání sjinými atomy. Z tohoto důvodu vnímám elipsu BETA za jednu 

z klíčových. 
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BETA elipsa - behaviorální prediktory 

Inklinace.krasismu. 
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4.1 Interpersonální vztahy 

Skupina Podskupina Prediktor 

Vztah k matce n. a. 

Vztah k otci n. a. 
Prediktory vztahu 

Vztah k sourozencltm n. a. 

Vztah k vrstevníkltm n. a. 

Interpersonální Vztah k rarodičl'tm n. a. 
vztahy Vztah k dospělým n. a. 

Se 

Poruchy vztahu 

n. a. 

Hostilita ke zvířatl'tm n. a. 

Rodina v případě sériových vrahů většinou nesplňuje svou bazální funkci uspokojení potřeb a 

nivelizace, rodině vzdálenějších sociálních otřesů. Zlo páchané na dítěti se mu jeví jako normální stav, 

který v období, kdy by měl zkušenost porovnat s normami, již není možné zvrátit. Tento vzácný 

moment ve vývoji lidské identity, čas vtiskování socializovaného a norem interiorizovaného pojetí 

člověka je zaslepen týráním a nižádnou emoční zpětnou vazbou. Ve snaze odolat vnějšímu zlu se 

uzavírá do svého vlastního světa plného fantazii smrti a odplaty. Zlu nevzdoruje a připouští ho jako 

pravděpodobně jedinou možnost. Dotváří tak řízeným sněním obraz světa, kterému vládne teď jeho 

bezmocnost a bezbrannost, ale v budoucnosti a představách nadřazenost a dominance. Sní o podrobení 

si slabšího, o krvi, o smrti a zničení čehokoliv co mu nebylo dopřáno. Svým představám věří a podléhá 

v touze realizovat jejich naplnění. Potlačovaný odpor podrobený dominancí rodiny nebo někoho 

silnějšího v něm kupí tenzi, která není pomocí nikoho v okolí zvrácena a sčítá se v podporu vlastního 

snění. 

Během života se takový jedinec mnohdy třeba pokusí o založení rodiny nebo přátelství, což 

naznačuje spíše snad pudovou než rozumovou touhu po opětovaném citu. Takové snahy však končí 

častěji rozchodem, zavražděním blízkého nebo kopírováním naučené agrese z dětství. Sériový vrah je 

nevyrovnaný jedinec bez schopnosti korigovat nebo úplně potlačit vnitřní tlak touhy zraňovat, msty a 

96 Dle MKN IO. - F93.0 - Separation anxiety disorder (Separační úzkostná porucha v dětství). 
97 Dle MKN IO. - F94.1 - Reactive at!achment disorder (Reaktivní porucha příchylnosti v dětství). 
98 Dle MKN IO. - F94.2 - Disinhibited attachment disorder (Dezinhibovaná příchylnost v dětství). 
99 Dle MKN 10. - F93.3 - Sibling rivalry disorder (Porucha sourozenecké rivality). 
100 Dle MKN IO. - F91.0 - Porucha chování ve vztahu k rodině. 
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destrukce. Jeho chování je zrcadlením rodiny. Identifikuje se s realitou svého dětství a v takto pojaté 

vizi žije. 

Veškeré normální i patologické chování každého člena rodiny je nutné intrepretovat jako součást 

interakcí celého rodinného systému. 101 

Je- li tedy třeba jen jeden článek rodiny chybný, patologicky se chovající, bez vůle k interiorizaci 

sociální norem, múže narušit rodinu jako celek. Podobně to vyplívá z teorie kvality, která hovoří o 

tom, že kvalita celku, je dána mírou nejméně kvalitní součásti. Paralelou pochopení tak škodlivého 

vlivu je třeba jeden ze zákonú sicilské mafie Cosa Nostra, který zní: "mám- li pytel jablek a jedno je 

shnilé, musím jej vyhodit, aby neshnily i ty ostatní." 102 

Chování dětí, ale i dospělých v dominantních rolích není nikdy nezávislé, vždycky je ovlivněno 

chováním členú rodiny, dospělých i dětí. Zpúsob zpracování rúzných situací je dán genetickou 

výbavou, kterou mají rodiče a jejich potomci podobnou. Z toho vyplívá sklon členú rodiny k určitým 

typúm reakcí. Tyto dispozice ovlivní jak výchovný styl rodičú a jejich chování k dítěti, tak sklon dětí 

reagovat na tyto podněty typickým zpúsobem. 

Všichni lidé nemají předpoklady k plnění rodičovské role. J. L. Culbertson a C. J. Schellenbach 

uvádějí souhrn vlastností, které zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem (je možné předpokládat, že 

tyto vlastnosti snižují pravděpodobnost přijatelného chování k lidem obecně): 

~ Nedostatky v sociální orientaci, omezená schopnost empatie, neporozumění 

potřebám jiného člověka, rigidita, osamělost a problémy v mezilidských 

vztazích. 

~ Problematické sebehodnocení, nízká sebeúcta, nespokojenost s rodičovskou rolí. 

~ Rizikové chování, které se projevuje nedostatečnou sebekontrolou a sebeovládáním, 

impulzivitou, potřebou projevit negativní city. 

~ Špatná zkušenost z vlastního dětství: 70 % lidí, s nimiž v dětství nezacházeli rodiče 

přiměřeným zpúsobem, mělo sklon chovat se podobně. 

Rodina tedy stejně tak jako múže podporovat všechny své členy, múže být i zdrojem psychických 

zátěží a poruch. 

4.1.1 Prediktory vztahů 

Výchovný proces v rodině je modelováním nové identity založený na kvalitě púsobení a 

rodičovského vzoru. Absence nebo dysfunkce takového vzoru společně s psychickým nebo fyzickým 

týráním múže mít za následek nejen nízkou aspiraci, pochybenou hierarchii hodnot, ale i kopírující se 

projevy násilí v dalším prostředí do kterého dítě vstupuje. 

101 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Op. Cit., s. 320. 
102 Young, Terence. Joe Valachi do Cosa Nostra, 1972. 
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Mnoho pachatelů nemělo v dětství možnost navázat něžný vztah k druhému člověku. U 

agresivních sexuálních delikventů lze často pozorovat chybějící možnost identifikace s otcem a 

frustrující vztah k matce. 103 

Ze studia života některých sériových vrahů lze vyvodit opodstatněný předpoklad, že právě 

nepřítomnost orientační rodiny, vzoru mužské a ženské role a jejich nejpřirozenější nápodoby jsou 

společně s poznaným násilím v brzkém věku příčinou sociálně patologické modelace osobnosti. 

Příkladem je třeba život Pedra Alonso Lopeze/04
, syna alkoholika a prostitutky, který se od osmi 

let toulal ulicemi bez přístřeší, několikrát znásilněn lidmi u kterých hledal důvěru se nakonec sám 

identifikoval s modely agresorů a pro své činy měl mylná přesvědčení, že je koná v rámci dobra. V 

Ekvádoru, Peru a Kolumbii znásilnil a zabil 300 až 600 mladých dívek s chorobně nihilistickou a 

zvnitřnělou pohnutkou vrátit společnosti stejnou zkušenost jakou musel projít sám. Rodinná brutalita a 

dominance matky však nemohou být kategorickým předpokladem pro profil masového vraždění, 

neboť i mezi největšími sériovými vrahy tohoto století existují výjimky, kdy rodina nemohla být tím 

hlavním určujícím apelem k vraždě. 105 

Případem této minority příčinných podmíněností je život JejJreyeho Dahmera/06
, který byl 

vychován v rodičovské lásce a přesto se stal brutálním kanibalem, sadistou a vrahem sedmnácti lidí. I 

nízký výskyt rodičovské harmonie s následkem mnoha deviací poukazuje na fakt, že sociální 

determinace není jednoznačně předurčujícím faktorem. Druhou podmiňující příčinou je biologická 

předurčenost a zdravotní stav. Ani k tomuto faktoru však nelze jednostranně nahlížet. 

Správně podotýká psycholog C. S. Widom, že většina z lidí, kteří byli v dětství vystaveni týrání 

se trýzniteli ani násilníky nestane. 107 Otázkou je, zda to platí i v případě sexuálních sériových vrahů, 

protože u této skupiny většina obecných sociologických průzkumů zcela neplatí. 

Podle teorie Jonathana H. Pincuse může organismus asociální tlaky a puzení vyvolané 

zneužíváním v dětství kompenzovat. K tomu je však potřeba, aby nervový systém pracoval bez 

zatížení jakýmikoliv vnitřními deficity, což je možné prokázat normálními výsledky neurologického a 

psychiatrického vyšetření. Pokud má jedinec zdravý a odolný mozek, který není postižen ani 

neurologickou ani psychickou nemocí, může případné dispozice k páchání násilí zvládnout. Totéž se 

pochopitelně týká i tendencí vznikajících následkem soustavného a dlouhodobého týrání dětí jejich 

rodiči nebo jinými osobami, obzvlášť v citlivém období vývoje mladého organismu. Mnoho 

psychotiků i lidí s poškozeným mozkem žije klidným životem. Kriminalita ani páchání násilí rozhodně 

nejsou neodvratným ani běžným následkem poškození mozku, ať již mozku stiženého psychózou či 

nikoliv. lOS 

"Z hlediska hlubinné psychologie je pachatel obvykle posuzován jako chlapec, který byl nezřídka 

vychováván jen matkou, v raném dětství byl i přes citový deficit rozmazlován a nenaučil se vyjadřovat 

103 Goedtel, Reiner. Sexualita a násilí. Praha: Český spisovatel, 1994, s. 83. 
104 Pedro Alonso Lopez aka The Monster ofthe Andes, sériový vrah, lok. Ekvádor, Peru, Kolumbie, akt. 1978-
1980, viet. 300 - 600+. 
105 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s. 21. 
106 Jeffrey Dahmer aka Millwaukee Canibal, sériový vrah, lok. USA, akt. 1978 - 1991, viet. 17+. 
107 Viz. Widom, C. S .. "The eyele ofviolenee". Science, 1989, Č. 244, s. 162. 
108 Pineus, H. Jonathan. Masoví vrazi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 41. 
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své city. Subjektivní deficit otce a přílišná těsná vazba na matku ženou syny do zajetí, z něhož se snaží 

osvobodit ošidným náhradním ukojením". 109 

Příkladem projevu takové záště může být a často v případě sériových vrahů také je týrání zvířat 

nebo obtěžování vrstevníků. Později společnost žádá tiché, přizpůsobivé, navenek hodné mladé muže, 

kteří bez vlastního vědomí setrvávají na potápějící se lodi a neodvažují se něco požadovat. Tak roste 

touha po ženě tajně - jednou pak prorazí všechny zábrany a poruší zákon. Nesamostatnost, 

potlačovaný strach a chybějící sociální kontakty odsuzují tyto muže do role přelétavců a způsobují, že 

se neumějí ženě dvořit, neumějí ji svádět. 

Hlad po sexualitě, touha po dominantní roli a uznání jsou ukojeny beze slova násilím. Nikdy 

nedovedou na rovinu vyjádřit své touhy slovy, s nikým se nedokáží podělit o svůj strach ze samoty. 

Žijí v nesvobodě, dusí se nedostatkem citů, nikdy se nenaučili šířit kolem sebe sympatie. Mnohým 

z těchto mužů je zatěžko navázat s ženami verbální vztah. Cítí se poníženi, peskováni, pocit 

osamocení je dohání k zuřivosti. Obrovská potřeba uznání nemůže být ukojena normální cestou. City a 

schopnost vyjádřit se stále více zakrňují. Duševním a fyzickým útrapám druhých lidí jsou natolik 

vzdáleni, že je ani nedokáží vnímat. Typický pachatel znásilnění má velmi nízkou frustrační toleranci 

a sklony k přehnaným emocionálním reakcím. Žije v neustálém nepřátelství vůči okolí, každé závažné 

výměně názorů se však vyhýbá. Ale i tito násilníci jsou zranitelní a bezmocní. loni v zásadě chtějí 

lásku a náklonnost ženy. Také oni někde v dálce cítí touhu po porozumění, po blízkém člověku. 

Opačnému pohlaví se však nepřibližují pomocí erotiky, ale pomocí spáchaného násilí. Ženy jsou 

bezohledně a často se šílenou zuřivostí osočovány, spoutávány, týrány, škrceny a bity. Někdy 

pachatelé hovoří o tom, že by nejraději svou oběť roztrhli. I 10 

Mnoho sériových vrahů nakonec této pohnutce také podlehne a oběť rozčtvrtí a uříznou ji hlavu. 

Mohlo by to být právě třeba projevem spokojenosti nad tím, že oběť ztratila svůj tvar a živočišnost, 

čímž se plně podmanila násilníkově dominanci. Uřezávání hlavy bývá bud' atributem přesvědčení, že 

lidská jedinečnost je skryta pouze v hlavě v podobě mozku, očí, uší, nosu a úst, podobně jako tomu byl 

přesvědčen například Edmund Kemper III. nebo oddělení pod záminkou trofeismu a stálého 

připomínání pachatelova vzrušení z bolesti. III 

Nenávist má kořeny v nejranějším a raném dětství. Syn se mstí za svou závislost na matce. 

Těžko lze vystopovat, kam až zde sahá vlastní zodpovědnost. 

Dr. Robert P. Brittain se kupříkladu o sadistickém vrahovi vyjadřuje jako o člověku s velice 

ambivalentním vztahem k matce, který implikuje jako lásku nebo nenávist. Je považován za 

oddaného syna, který je citově s matkou velmi pevně spjat a který ji mnohdy dává dary, někdy i za 

hranicemi normality. Zůstává matčiným synáčkem i v dospělosti. Cítí však k matce také silnou 

nenávist, která není na první pohled patrná a není ji schopen přiznat ani sobě. Svou matku mnohdy 

zabije. Všechny "matkovraždy" by měly proto být posuzovány se zřetelem na tyto psychopatologické 
jevy.112 

Ambivalentní vztah k matce bývá označován za jeden z nejčetnějších prediktorů ve skupině 

sexuálních, ale i nesexuálních sériových vrahů. 

109 Goedtel, Reiner. Op. Cit., s. 48. 
110 lbid., s. 49 - 51. 
111 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2008, s. 462. 
112 Martingalová, Moira. Bestiální zabíjáci. Praha: Nakladatelství Jan Vašut, 2001, s. 74. 
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Rozdělení sexuálních sériových vrahů dle udávaného vztahu k biologické matce 

o Absence matky 
25% 

o Velmi kladný . Spíše kladný 
21% 10% 

O Neutrální 
6% 

• Velmi záporný 
20% 

o Velmi kladný . Spíše kladný O Neutrální O Spíše záporný . Velmi záporný D Absence matky 

Zajímavou studií z oblasti vztahu k matce je bezesporu longitudinální pozorování Mary Ainsworthové, 

která sledovala řadu párů "matka - dítě" v průběhu prvního roku života a v jednom roce se pak 

pokusila hodnotit kvalitu vztahu dítěte k matce. Vztah dítěte k matce je zdrojem pocitu bezpečí a 

jistoty pro dítě; kvalita připoutání se tedy projeví především ve stresové situaci, protože stres aktivuje 

vztahový systém. V pokusech bylo dítě vystaveno opakované krátkodobé separaci od matky 

v neznámém prostředí. O této situaci se předpokládá, že v daných podmínkách představuje mírný stres 

pro dítě; děti se pak lišily zejména svým chováním po návratu matky. Na základě těchto reakcí bylo 

možné děti zhruba rozlišit do tří skupin: 113 

Děti s jistým vztahem k matce po jejím návratu ihned 

Děti s jistým vztahem vyhledávaly její blízkost a navazovaly kontakt s ní. Tyto děti byly 

později v předškolním věku sebej istěj ší bez výraznějších 

problémů chování a s rozvinutější schopností navazovat a udržet 

vztahy. 

Děti s vyhýbavým vztahem se po návratu matky spíše vyhýbaly 

Děti s vyhýbavým vztahem kontaktu a v domácím prostředí se u nich později vyskytly 

episody agresivity vůči matce. 

Děti s rezistentním vztahem sice vyhledávaly tělesný kontakt 

Děti s rezistentním vztahem s matkou nicméně projevovaly poměrně výrazně vzdor vůči ní. 

Později byl popsán ještě čtvrtý typ vztahu - vztah dezorganizovaný. U dětí s tímto typem chování 

byly často pozorovány různé neobvyklé a někdy až bizarní projevy chování (dítě např. na různě 

dlouhou chví1i"zamrzlo" a neprojevovalo žádnou aktivitu, jindy reagovalo ambivalentně nebo 

11 3 Langmeier, Josef - Krejčířová, Dana. vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 66. 
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agresivně), jejich chování nebylo možné jednotným způsobem popsat. Jak uvádějí Langmeier a 

Krejčířová tento typ vztahu je často nalézán u dětí v útlém věku týraných nebo zneužívaných; 

setkáváme se s ním však i u dětí v rodinách poskytujících přiměřenou péči a ochranu, např. v období 

adaptačních těžkostí po narození mladšího sourozence. Ve starším dětství a dospívání je právě u této 

skupiny dětí nacházeno nejvyšší riziko rozvoje psychiatrických onemocnění. 

Pro mnohé vrahy je příznačná náruživost sledování a pití krve. Krev symbolizuje "nedosažitelný" 

objekt nebo "zakázané ovoce" a toto zakázané ovoce, jak by to nazvali freudisté, je sexuální útok na 

vlastní matku. Upírské a kanibalské impulsy je možné najít, u těch jedinců, kteří uvíznou v jakémsi 

infantilním oidipálním stadiu vývoje, v němž vyžadují tělo vlastní matky jako cíl genitálních či 

orálních podnětů, přičemž ve stejném momentu se v nich probouzejí i agrese a touha po kontrole. To 

vše může navíc podněcovat i fakt, že dítě podléhá nefunkční maskulinní identifikaci, jinými slovy 

d· v h b' v k' 114 V ro me cyl muzs y vzor. 

Podobně to vidí freudovsky zaměření kriminologové v případě násilníkovi nekontrolovatelné 

infantilní bytosti, která je obětí svého frustrovaného přirozeného impulsu - touhy spát s matkou a jeho 

čin posuzují jako neurotickou neadekvátní reakci a jako vyjádření pocitu nedostatečnosti. I 15 

I přes zmíněné nelze však jen tak paušálně konstatovat, že by výchova jen jedním z rodičů byla sama o 

sobě něčím předurčujícím. Již z podstaty je jasné, že jeden ze dvou vzorů chybí, ale i přesto je mnoho 

rodin, kde kupříkladu výchova matky může mít i zástupnou a nahrazující roli maskulinního vzoru a 

děti nejsou vystaveny jakékoliv patologicky formující tendenci. Mnohdy třeba chlapci i přebírají 

model mužské rozhodnosti a odpovědnosti za rodinu na sebe. Takový jedinec je mnohdy odlišný 

v řadě psychických vlastností, v hierarchii hodnot a aspiraci. 

Jinak to mu je však v již zmíněných extrémech brutality, dominance nebo citové ambivalence 

z pozice matky. Pakliže ke své direktivnosti přidá i svůj přirozený odpor k mužům neustálým 

potíráním jejich mužství a funkce v rodině společně s naléhavou obžalobou jiných žen, které v její 

představě jsou jen vypočítavými a prohnanými, může třeba i nezáměrně budovat fixaci dítěte jen na ni 

samotnou. Dítě potom odmítá mužský vzor, přisuzuje muŽÍ1m mnoho chyb s pomýlenou tolerancí a 

straní se kontaktu s jakoukoliv ženou. Samotné ženství, jenž sami sobě učinili nepřístupným je 

zvráceně fascinuje a mnozí ho poznávají po svém. 116 

Dr. 8rittain poukazuje na fakt, že sexuální vrazi mohou být často transvestité, i když záliba 

v ženském se od obyčejných "normálních" transvestitů může lišit. Mnoho z nich se často převléká do 

ženských šatů, ale na rozdíl od ostatních transvestitů se v nich nechtějí před jinými ukazovat, a tak 

nikdo nemá tušení, že tak vůbec činí. Když s tím začínají, většinou se nejprve rozhodují pro šaty svých 

matek a sester. Zrcadlo je jim pak prostředkem, v němž v představách nejnhnějších sexuálních 

fantazií pozorují sami sebe nebo mohou líbat i svůj vlastní odraz. I 17 

Psychopati, jež jsou na matce závislí a ona zemře, často exhumují její tělo, které mají třeba doma 

nebo na místě, které se pojí s matčiným životem, jako akt znovuvytváření fyzické podoby a matčiny 

přítomnosti. 

114 Martingalová, Moira. Op. Cit., s. 80. 
115 Ibid., s. 86. 
116 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s. 29. 
117 Ibid., s. 67. 
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Ti, kteří matku zabijí, tak učiní většinou ve frenetickém rozechvění a jejich brutalita je jen 

uskutečněním dlouholeté představy. Cítí pak zadostiučinění a uvolnění se v dominanci, mnohdy již 

neexistující ale z dětství vzpomenutelné. Obětí takového vraha se mnohdy stávají ženy, které jsou 

nápadnou kopii jejich matky a on pak prožívá neustalý pocit uspokojení nad opanováním a mocí. 

Zatímco u negativní mateřské výchovy lze očekávat spíše psychické týrání, pak u mužské 

výchovy je to fyzické násilí. Muž totiž má poněkud větší možnost získat si autoritu a respekt, pokud 

mezi způsoby získání je síla. Ačkoliv si nemyslím, že by pokoření silou bylo něco víc než psychické 

zbraně, nutno podotknout, že je to vždy jednoduší a přinejmenším z podstaty živočišnosti přirozenější 

způsob obhájení moci. Síla je argument, který nepotřebuje vysvětlení. Je nejčistší podobou zákona 

akce a reakce v reálném čase. Hodně mužů využívá síly z důvodu dokázání si své zdánlivě mužské 

nadřazenosti pokořením ženskosti či dětské bezmoci. Projev síly může být také známkou 

nespokojenosti nebo mstou za nezájem. 

Rodičovská brutalita je velmi snadno kopírovatelným prvkem z hlediska identifikace 

s agresorem, kdy dítě způsob získávání dominance opakuje i později ve svém životě. Historicky se 

ovšem některá dogmata o vedení rodiny mění z antického mýtu "pater familias" na vedení rodiny 

matkou, zejména v případech, kdy muž sílou své osobnosti není vedení schopen. Problémem však, 

řekl bych téměř dědičným je fakt, že mnoho mužů nepřipustí toto pokoření mužské ješitnosti a 

nespokojenost bud' zadržuje v sobě nebo jí vybíjí a dokazuje agresí. 118 

V popisu a pochopení širokých vztahových a emocionálních okolností v interakci otec a dítě 

v kauzách sériových vrahů je potřeba vnímat korelaci více proměnných jako například klasifikace 

samotného vztahu k otci, četnost výskytu otce jako agresora jakékoliv z podob týrání anebo také 

formu výchovného působení v rodině. Co se týká vyjadřovaného vztahu v experimentální skupině 49 

sexuálních sériových vrahů - zjistil jsem následující hodnoty: 

118 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s. 31. 
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Rozdělení sexuálních sériových vrahů dle udávaného vztahu k biologickému otci 

o Velmi kladný • Spíše kladný 
4% 10% 

• Velmi záporný 
19% 

o Neutrální 
10% 

o Spíše záporný 
10% 

ID Velmi kladný. Spíše kladný O Neutrální O Spíše záporný. Velmi záporný O Absence otce I 

U násilí na dětech často asistuje také případná otcova závislost na alkoholu. Ten pak stupňuje 

míru násilí a činí agresora nekontrolovatelným. Známým a nezřídka skutečným faktem je i sexuální 

týrání z pozice síly jak na matce tak na dítěti. Musím však konstatovat, že ani v případě otcovské 

direktivy ať už se jedná o přehnané cíle, tresty, psychický nátlak nebo násilí, nelze jednoznačně 

přisuzovat dětem sklon k aberaci nebo identifikaci s agresorem. Ani v těch nejhorších případech týrání 

dítěte otcem ještě nemusí zákonitě dojít k patologické modelaci identity dítěte. Může to mít za 

následek jiné, drobnější, nicméně také závažné stavy, jako je třeba negace, introverze a myšlenkový 

únik z reálného světa, neschopnost navázat normální vztahy, poruchy komunikace nebo citovou 

ambivalenci a submisivitu. 

U brutálních sériových vrahů se právě princip získání nadvlády fyzickou převahou stává značným 

motivem. Zvláštní je však to, že z hlediska lokalizace oběti a získání dominance nenastupuje síla jako 

prvotní prvek a to ani v případě, že vrah z vlastní rodiny uznává sílu jako účinný prostředek. Nejčastěji 

navazují kontakt na bázi psychologické lži, hrané vstřícnosti, fiktivních příběhů a ztělesněním 

důvěryhodnosti. Teprve až ve chvíli, kdy si je pachatel jist svou neohrožeností přechází k použití síly. 

Extrémy rodičovské výchovy tedy mohou a nemusí zásadně ovlivnit vývoj dítěte. V případě 

vícenásobných vrahů je však výskyt takové skutečnosti častý. Problém otcovské agrese je někdy i 

v tom, že si agresor ani neuvědomuje, že činí špatnou věc. O to nešťastnější situací je ta, kdy se otcem, 

matkou nebo jiným výchovným vzorem stane někdo, kdo sám pozbývá výchovy nebo pro její výkon 

prostě není zrozen. 119 

119 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. In Mezinárodní konference Socialia. Hradec 
Králové, 2004 . 
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Ve vztahové mozaice důležitých vazeb v dětství je prediktor vztahu k sourozencům jedním z 

nejpodstatnějších. Vzhledem k možným poruchám této vazby je konkrétní popis spíše součástí 

podskupiny poruch vztahu. Jedná se o vztah značně dynamický a v kontextu sexuálních sériových 

vrahů zcela signifikantní. Velké množství těchto jedinců totiž pochází ze značně dysfunkčního 

rodinného prostředí s markantním výskytem fyzického, psychického a sexuálního zneužívání. Po 

jistou dobu bývají někteří anebo všichni sourozenci oběťmi takového zacházení a mohou či také vůbec 

nemusí mezi nimi vznikat stavy sounáležitosti a vzájemného semknutí. V případě kazuistik sexuálních 

sériových vrahů bývá časté, že z oběti se stává agresor a co je zvláštní právě již z pohledu zmíněného 

stavu sounáležitosti, že jeho prvními oběťmi bývají mnohdy sourozenci. Je to pochopitelně dáno 

silovými možnostmi agresora, který se často realizuje i mimo rodinu mezi vrstevníky. 

Prediktor vztahu k vrstevníkům naznačuje zcela jiné dynamické vztahy. Jedinec totiž může 

mít mimo rodinné prostředí naprosto odlišné behaviorální projevy. Ve vrstevnické skupině může být 

outsiderem, ale také iniciátorem šikany, může být skupinou zásadně ovlivněn k některé patologické 

inklinaci nebo se může autonomně zcela izolovat. Variabilita možností je zde velmi široká a může mít 

zásadní predikční význam. 

Více jak 75 % respondentů v experimentální skupině udávalo záporný vztah k vrstevníkům o různé 

intenzitě. Tak vysoký poměr negativního vztahu je dán zejména tím, že jako záporný jej hodnotí jak 

oběti, tak agresoři. 

Rozdělení sexuálních sériových vrahů dle převažujícího vztahu k vrstevníkům v dětství 

• Velmi záporný 
37% 

o Spíše záporný 
39% 

o Velmi kladný 
10% • Spíše kladný 

6% 

O Neutrální či izolovaný 
8% 

I O Velmi kladný • Spíše kladný O Neutrální či izolovaný O Spíše záporný • Velmi záporný I 

Poslední dva prediktory jsou vyjádřením vztahu dítěte k dospělým. Ten první je stále 

rodinnou vazbou, neboť se jedná o prediktor vztahu k prarodičům. Ti jsou nositeli hodnot a součástí 

rodinné výchovy a péče. Mohou být agresory, nivelizátory nebo náhradními rodiči. V experimentální 

skupině udávalo 16 % jedinců kladný vztah k prarodičům; 12 % neutrální postoj bez výraznějšího 

zájmu a 12 % vztah čistě negativní, přičemž u 60 % respondentů prarodiče zcela absentovali. 
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Následující prediktor vyjadřuje schopnost vytváření a udržení vztahu mimo rodinu s dospělými a 

definuji jej tedy jako prediktor vztahu k dospělým. 

V této kategorii jedinci udávali velmi kladný vztah k dospělým v 16 % a spíše kladný v 8 %, 

zatímco zcela neutrální postoj bez přílišného zájmu zastává 14 % z nich. Výrazný poměr, který však u 

dificilních jedinců lze predikovat je v kategorii spíše záporného vztahu a to 24 % a velmi záporného 

vztahu k dospělým, kde je to dokonce 38 %. 

Fakt, že záporně orientovaný vztah k dospělým je sexuálními sériovými vrahy hodnocen u 

více jak 60 % těchto jedinců v dětství je pravděpodobně dán kromě celkové hostility k lidem často i 

tím, že dospělí vyžadují dodržování řádu z pozice silově a věkově nadřazené, což je pro jedince 

dificilní a maladjustované zcela nepřijatelný stav. 

4.1.2 Poruchy vztahu 

Vývoj vztahu k matce v prvních měsících životaje bezesporu důležitým prediktorem budoucí 

schopnosti navazovat vztahy, ale také si je udržet a rozvíjet je. Otázkou je však na kolik je tento 

primární vztah důležitou nebo dokonce nezbytnou komponentou této vztahové eficience. Kvalita 

primárních vztahů může mít souvislost s jistými behaviorálními projevy v dospělosti, ale jistě nebude 

nejzásadnější proměnou. 120 Dokazují to na jedné straně výzkumy Reného Spitze z poloviny 20. století, 

které uskutečnil u dětí, které vyrůstaly v ústavech, a neměly tak příležitost vytvořit si normálním 

způsobem vztah kjedné osobě (matce). Sledoval děti v období prvního roku života (které příznačně 

nazval jako období prvních objektivních vztahů) a srovnával dopady nepřítomnosti matky na jejich 

chování v pozdějším věku. 12l 

Z výzkumu lze sice vyvozovat přítomnost celé řady deprivačních poruch nebo případně 

krátkodobých úzkostných reakcí, nicméně jejich přetrvávání do dospělosti a přímou souvislost s 

celoživotní poruchou vztahu nedokazuje. Vzhledem k obecně známému faktu neutěšené situace či 

absence prvních objektivních vztahů u jedinců s výrazně agresivními sklony vedoucími 

k mnohonásobným vraždám, tedy považuji za důležité je v dané skupině rozsáhleji analyzovat a hledat 

souvislosti. Narušený vývoj vztahu k matce v tomto období sice může mít vliv na behaviorální projevy 

v dospělosti, jistě i na vztahově postojové vlastnosti jako sebejistota či sebevědomí neboť ty zastávají 

zásadní roli v tvorbě vztahu, ale nepředpokládám predikční jednoznačnost a převahu v modelu 

sexuálně agresivního jedince. To by potom musel platit předpoklad, že v podstatě každé dítě z ústavní 

péče nebo dítě bez rodičů je predisponováno být vrahem a to je zcela absurdní. 

Nesporně je důležitý jistý specifický vztah k jedné osobě, který se vytváří kolem sedmého 

měsíce prvého roku života, což potvrzuje i studie Schaffera a Callendera z roku 1959, kterou 

realizovali u 76 dětí ve věku od jednoho do 12 měsíců v nemocničním zařízení. U dětí starších než 

sedm měsíců zjistili klasický separační obraz s protestem na začátku, s negativismem vllči personálu, 

120Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. In Mezinárodní konference Socialia. Hradec 
Králové, 2004. 
121 Langmeier, Josef - Krejčířová, Dana. vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 60. 
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s intervaly podrobivosti a odmítáním okolí a s obdobím postupné readaptace po návratu domú, kdy 

dítě dává najevo nejistotu a nadměrnou závislost na matce .122 

To potvrzuje, že spíše než přítomnost matky je důležitá vztahová stálost přítomných objektú a 

jak naznačují některé transkulturální studie, tak "monotropní" - převažující výlučnost připoutání dítěte 

kjedné osobě (matce) je výlučností našeho civilizačně kulturního okruhu, zatímco v některých 

odlišných kulturách (například v určitých společenstvích afrických kmenů) se dítě začleňuje spíše 

"přímo" do malé skupiny několika lidí společně žijících v úzkém kontaktu. Některé empirické studie 

provedené v podmínkách západní civilizace dokonce nasvědčují tomu, že řada dětí, jakmile dosáhne 

stádia formování vztahu, utváří více vtahú současně. Podle těchto studií nejméně 30 % dětí utváří 

alespoň dva vztahy současně a více než pět vztahů současně nacházíme až u 10 % dětí. 123 

S ohledem na tato fakta je potřeba formulaci specifického vztahu k jedné osobě pozměnit. 

Vše nasvědčuje faktu, že nezbytná a soustavná přítomnost různého počtu stejných osob je 

reálná, ale jejich počet je spíše dispozicí daného dítěte pro rozsah vnímání, ale i vztahovou eficienci. 

Rovněž je zjevné, že od zásadního specifického vztahu různého počtu soustavně přítomných osob je 

blízko k určité formě vztahové závislosti, která se projevuje formami úzkosti. Ať už se jedná o 

Schaffer - Callenderův separační obraz nebo jiné formy úzkostných reakcí, je pravděpodobné že 

separační aspekt jako příčina behaviorální či vztahové poruchy je dán spíše krátkodobými případně 

soustavnými absencemi osoby či osob specifického vztahu než výlučně jen matky. Nestálost a absence 

jsou jevy, které v modelu sexuálně motivovaných sériových vrahújiž nalézáme ve flagrantní četnosti a 

ty už jsou jistým validním predikčním vodítkem. Z tohoto dúvodu je potřeba tyto úzkostné episody 

uvést do souvislosti s poruchami vztahu a modelem pachatele. 

Kromě zmíněného separačního obrazu se vyskytují ještě i jiné poměrně známé definice jako 

třeba anaklitická deprese od Reného Spitze, která je však již více popisem situace kdy je vztahové 

pouto zcela, nikoliv jen krátkodobě přerváno. Pro krátkodobá odloučení se vžil více pojem separační 

úzkost, který charakterizuje krátkodobou absenci osoby či osob specifického vztahu. 124 

S ohledem na obecně známý diagnostický konsenzus daný manuálem ICD 10. či DSM IV - TR jsem 

pro klasifikaci prediktorú použil raději známější a již diagnosticky a nosologicky ucelené poruchy 

vztahu než výše zmíněné nejednotné pojmy. 

Prvním sledovaným prediktorem z diagnostické skupiny poruch vztahu je separační 

úzkostná porucha (SAD)125 charakteristická individuální nadměrnou úzkostností vyvolanou 

vzdálením se z domova či osob se kterými má jedinec silné emocionální poutO. 126 Vyskytuje se ve 

všech věkových kategoriích, přičemž v dospělosti je prevalence 6,6 % a u dětí 4,1 % ve variantě 

dětské separační úzkosti. Přibližně u 1/3 pacientů (36 %) je tato diagnóza perzistentní do dospělosti 

zatímco u 77.5 % se objeví první episoda s prudkým začátkem až v dospělosti. 127 

122 lbid., s. 63. 
123 lbid., s. 66. 
124 lbid., s. 63. 
125 Pod zkratkou SAD je možné v psychiatrii nalézt rovněž diagnózu Seasonal affective disorder (sezónní 
afektivní porucha) nebo také zimní deprese (Winter deppresion). Druhý význam této zkratky je prezentován 
tímto textem, SAD - Separation anxiety disorder (Separační úzkostná porucha v dětství) - F93.0 (MKN lO.) 
126 Treichel-Arehart, Joan. Adult separation anxiety o/ten overlooked diagnosis. Psychiatry news, American 
psychiatrie association, volume 41, number 13, s. 30,2006. 
127 Shear, Katherine, et a!. Prevalence and correlates oľestimated DSM IV. Chi/d and adult separation anxiety 
disorder in the national comorbidity survey replication. The America journal of psychiatry, American psychiatry 
association, 2006. 
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V dospělosti však diagnostikujeme spíše úzkostnou poruchu, neboť jedním z diagnostických kritérií 

SAD je výskyt před 18. rokem života. Poměr výskytu mezi chlapci a dívkami je zcela vyrovnaný. 

Některé studie naznačují, že až 60 % jedinců s tímto syndromem pochází z nižších socio

ekonomických tříd. 128 

U batolat a předškolních dětí je normální, že se objevuje určitá úzkost, když jsou odloučeny 

nebo jim hrozí odloučení od osob, ke kterým mají citovou náklonnost. Od normální separační úzkosti 

se liší stupněm závažnosti a je spojena s výrazně narušenou sociální funkcí. Klíčovým diagnostickým 

rysem je nadměrná úzkost, soustředěná na odloučení od těch osob, kterým je dítě emočně nakloněno 

(obvykle rodiče nebo jiní členové rodiny). Dítě může mít nereálnou obavu, že se něco stane emočně 

nejbližším osobám nebo že odejdou a už se nevrátí, že nějaká nepříjemná událost odloučí dítě od 

emočně nejbližší osoby, např. že se dítě ztratí, bude uneseno, přijato do nemocnice nebo zabito. Patří 

sem trvalé váhání nebo odmítání chodit do školy vzhledem ke strachu z odloučení (spíše než z jiných 

důvodů, jako je např. strach z dění ve škole), trvalé váhání nebo odmítání jít spát, pokud by dítě 

nebylo blízko emočně nakloněné osoby, trvalý bezdůvodný strach být během dne doma bez 

přítomnosti emočně blízké osoby, opakující se noční můry se vztahem k odloučení, opakovaný výskyt 

tělesných příznaků (nauzea, bolesti žaludku, bolesti hlavy, zvraceni atd.) v situacích, kdy dochází k 

odloučení dítěte od emočně blízké osoby, např. při odchodu z domova do školy, nadměrný, opakující 

se strach, projevující se úzkostí, pláčem, výbuchy vzteku, utrpením, apatií nebo sociálním odtažením, 

při předpokládaném odloučení od emočně blízké osoby nebo bezprostředně po něm. 129Dalším 

charakteristickým rysem může být iracionální strach ze zvířat či nereálných monster, strach ze samoty 

ve tmě projevovaný nadměrně přítulným chováním. 130 

V souboru 49 komparovaných diagnostických profilů sexuálních sériových vrahů byla 

separační úzkostná porucha sledována u 20 % respondentů v dětství, což je 5x vyšší prevalence než 

v běžné populaci. Vztahové prediktory však nelze vidět jen jednotlivě, ale vždy v kontextu dalších 

jevů. Téměř 50 % jedinců do 9 let věku a 25 % dětí nad 9 let vykazuje současnou přítomnost 

diagnózy noční můry.131 U více jak 18 % se vyskytuje agorafobie, u 8 % bipolární porucha, u 11 % 

obsedantně - kompulzivní porucha a u 10 % generalizovaná úzkostná porucha. Mezi další méně 

četnější diferenciální diagnózy patří specifická fobie ve 3 %, inklinace k alkoholové závislosti u 5 
0/ 132 h h ,,133 
/0, poruc y c ovalll. 

Dalším vybraným prediktorem konceptu diagnostické komparace je reaktivní porucha 

příchylnosti (RAD) 134. Tato porucha se vyskytuje v útlém věku a v dětství a je charakterizována 

trvalými abnormitami v sociálních vztazích dítěte, které jsou spojeny s citovou poruchou a které jsou 

reakcí na změny v životních podmínkách. Charakteristické jsou bázlivost a zvýšená ostražitost, 

128 Morris, T. L. - March, J. S .. Anxiety disorders children and adolescents. Guilford Press, 2nd ed., s. 165. 
/29 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických 
příznakú a diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum, 3. vydání, 2006, s. 210. 
130 American academy of child and adolescent psychiatry - Kolektiv autoru. Children who won 't go to school
separation anxiety disorder .. No. 7, 2004 
131 Morris, T. L. - March, 1. S .. Op. Cit., s. 167. 
132 Medical news today - Dnk between separation anxiety in children and subsequent onset oť panic disorder in 
adulthood [online]. 2007 
133 Munson, Carlton E. The mental health diagnostic desk reference. Haworth Press, s. 128. 
134 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství (RAD) - Reactive attachment disorder - F93.3 - MKN 10. 
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neovlivnitelné uklidňováním. Typická je chudá sociální interakce s vrstevníky, velmi častá je agrese 

vÍlči sobě i jiným. Obvykle je dítě nešťastné a v některých případech se 

vyskytuje zpomalený tělesný rúst. Syndrom vzniká pravděpodobně jako přímý dúsledek hrubého 

zanedbávání, zneužívání nebo špatného zacházení ze strany rodiČú. U malých dětí s tímto syndromem 

se vyskytují silně protichúdné nebo ambivalentní sociální reakce, které jsou nejvýraznější v době 

setkání, rozloučení a znovusetkání. Ve většině případú mají děti zájem o interakce s vrstevníky, avšak 

sociální hře brání negativní emoční reakce. V některých případech je porucha vztahu doprovázena 

špatným tělesným prospíváním a poruchou tělesného mstu. 

Porucha je charakterizována abnormálním druhem nejistoty, projevované značně 

protichúdnými sociálními reakcemi, které u normálních dětí běžně nevidíme. Abnormální reakce 

nastávají v rúzných sociálních situacích a nejsou omezeny na dyadický vztah k jedné určité osobě, 

která o dítě pečuje. Dítě nereaguje na konejšení a je přidružena emoční porucha ve formě apatie, 

trápení nebo bázlivosti. Reaktivní poruchy příchylnosti vznikají téměř vždy v souvislosti s velmi 

nevhodnou péčí o dítě. Ta múže mít formu psychického zneužívání nebo zanedbávání. Pro to svědčí 

tvrdé trestání, trvalá neschopnost reagovat na přátelské přibližování dítěte nebo velmi nevhodné 

jednání rodiM. Přítomno múže být trvalé přehlížení základních tělesných potřeb dítěte, opakované 

úmyslné ubližování nebo nedostatečné zajišťování výživy. 135 

Reaktivní porucha RAD se sestává z mnoho signifikantních behaviorálně patologických 

projevú, které jsou patrné v modelech agresivních pachatelú jako třeba ambivalentní sociální reakce, 

agresivita k vrstevníkúm či autodestruktivismus. 

Vzhledem k etiologickému zázemí psychického a fyzického týrání se u takového jedince vyskytují 

četné emocionální disturbance a agresivní reakce, na místě je tedy i hledání souvislosti s obrannými 

mechanismy,136 obzvláště s těmi, které v sobě nesou formy duplikace agresorova chování jako 

například identifikace s agresorem v přítomnosti a v budoucnosti. Ve skupině sexuálních sériových 

vrahú se tato porucha vyskytla ve 14 % a u 8 % ji nebylo možné diagnostikovat. 

Dalším vybraným prediktorem ze skupiny poruch vztahu je dezinhibovaná příchylnost 

(DAD)137, neboť je známá korelace této diagnózy s dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení. 

Dezinhibovaná příchylnost je zvláštní druh abnormálního sociálního zapojování, který vzniká během 

prvních 5 let života a který, má sklon přetrvávat i když se životní podmínky výrazně mění. Kolem 

věku 2 let se obvykle projevuje přítulností a rozptýlenou, bez výběru zaměřenou náklonností. Kolem 

4. roku zústává náklonnost rozptýlená, ale přítulnost bývá nahrazena vyžadováním pozornosti a 

nekriticky přátelským chováním. Ve středním a pozdějším dětském věku vynucování pozornosti často 

přetrvává a obvykle mívá dítě potíže s vytvořením blízkého, dúvěrného vztahu k vrstevníkúm. Podle 

okolností múže být přidružena porucha citú nebo chování. Předpokládá se, že k evokaci tohoto 

syndromu dochází částečně vlivem nedostatku příležitostí k rozvinutí selektivních vztahú v dúsledku 

příliš časté změny osob, které o dítě pečují. 138 

V souboru 49 sexuálních sériových vrahú se tato porucha vyskytla u 16 % respondentú. 

Jako další prediktor jsem do konceptu komparačního diagnostického modelu zasadil 

diagnózu poruchy sourozenecké rivality, protože je zcela zjevné, že výrazná většina sexuálně 

135 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit., s. 213. 
136 Sadock, B. - Sadock, V. Synopsis ofpsychiatry. Lippincott Williams and Wilkins, 2007. 
137 Dezinhibovaná příchylnost v dětství (DAD) - Disinhibited attachment disorder - F94.2 - MKN 10. 
138 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit., s. 215. 
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sadistických jedinců v této studii pochází z rodinného prostředí, které je značně neutěšené co do 

uspokojení základní sociálních a biologických potřeb. Z prostředí, ve kterém se vyskytuje celá řada 

agresivních forem chování jak mezi rodiči s dopadem na děti v podobě medéin komplexu, či agrese 

směřované k dětem v podobě fyzického, psychického a sexuálního zneužívánÍ. Etiologie těchto forem 

behaviorální patologie ve většině případů není časově zrozena v dané generaci, ale v podobě 

behaviorální duplikace modelů "otec - syn" či "matka - dcera", (které jsou těmi nejběžnějšími) se 

kopíruje generačně. Běžně se setkáváme, že se pachatel ke své partnerce a dětem chová identicky jako 

se choval otec k němu, vyžaduje po partnerce stejné postoje, hodnoty a chování jaké znal u své matky. 

Na jedné straně je identifikace s modelem (idolem), který je evolučně formou sociálního učení 

relativně běžným jevem v populaci a na druhé straně je identifikace s agresorem v rodinách 

s agresivními prvky. Hranice mezi těmito póly je křehká a její dopady jsou ponejvíce patrné na 

bezprostředním a živelném prožívání a chování dětí. 

Je otázkou zda takto neutěšené sociální prostředí se podepíše stejně na všech článcích dané 

primární sociální skupiny. Jistě nelze říci, že všechny děti z těchto narušených, nefunkčních a 

patologických rodin jsou předurčeni k duplikaci stejných forem sociálního chování jen z důvodu 

zmíněných generačních behaviorálních archetypů .139 

Ve sledování rodinného zázemí sexuálních sériových vrahů v této studii j sem považoval za 

důležité uvést do predikční souvislosti jen vybrané sociální vazby. Jednou z nich, která je vývojově 

složitou interiorizací a adaptací pro každé dítě je vazba sourozenecká. Soudržný sourozenecký vztah 

může snad více odolávat atakům dospělého agresora. Jaké jsou však sourozenecké vazby u jedinců, 

kteří vykazují formy nejsvrchovanější behaviorální, morální či psychické patologie? Jelikož považuji 

dynamiku sourozeneckého vztahu za významný korelační jev, tak jsem se soustředil na tento 

specifický vtah ze tří úhlů. V popisu začnu výše zmíněnou poruchou sourozenecké rivality, která je 

v porovnání se zbývajícími jediná komplexně diagnosticky definovaná. 

U velké části nebo dokonce u většiny malých dětí se objevuje určitý stupeň emoční poruchy 

obvykle po narození bezprostředně mladšího sourozence. Ve většině případů je porucha mírná, ale 

rivalita nebo žárlivost, ke které došlo v období po narození mladšího sourozence, může být 

pozoruhodně trvalá. Sourozenecká rivalita nebo žárlivost se může projevovat nadměrným soutěžením 

se sourozenci o pozornost a lásku rodičl!. Aby se to mohlo pokládat 

za abnormální, mělo by to být spojeno s neobvyklým stupněm negativních pocitů. V těžších případech 

to může být doprovázeno otevřeným nepřátelstvím a tělesným ubližováním sourozenci nebo 

zlomyslnostmi vůči němu. V lehčích případech se porucha projevuje silnou ne ochotou dělit se o něco 

se svým sourozencem, nedostatkem kladného vztahu a vzácností přátelských interakcí. 

Emoční poruchy mohou mít rúzné formy. Často zahrnují jistou regresi se ztrátou dříve získaných 

dovedností (např. kontrolu vyprazdňování) a sklon k miminkovskému chování. Dítě chce také často 

batole napodobovat v některých činnostech (např. krmení), aby získalo pozornost rodičů. Často 

vzrůstají neposlušnost nebo opoziční chování vúči rodičům, výbuchy vzteku a dysforie projevující se 

nějakou formou úzkosti, pocitu neštěstí nebo sociální odtažitosti. Múže být narušen spánek a často je 

zvýšený tlak na pozornost rodičů, např. v době ukládání ke spánku. 140 

139 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. Op. Cit., s. 136. 
140 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit., s. 212. 
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Výsledky komparační diagnostiky sexuálních sériových vrahů prokázaly relativně vyšší četnost 

výskytu poruchy sourozenecké rivality. V dané skupině se vyskytla u 16 % respondentů, tedy u 8 ze 

49 diagnostikovaných. 

Korelační analýza poukázala na zajímavý reakční vztah. Čím negativnější vztah k sourozencům a 

intenzivnější porucha sourozenecké rivality, tím vyšší pravděpodobnost nekrofilního chování 

v dospělosti. Z behaviorálního hlediska je to poměrně překvapivá kauzalita. Jisté vysvětlení nabízí 

třetí často komorbidně přítomný prediktor, kterým je patologická personifikace matky. Prostou 

dedukcí patrně dochází k vytváření patlogické nenávisti matky za zplození a pozornost věnovanou 

sourozenci, která je doprovázena kumulací sadistických představo dominanci, převahou a celkovým 

podmaněním matčina těla a ltma. Oběť se signifikantními rysy matky tak může být zosobněním těchto 

fantazií a objektem agresivní, sadistické, nekrosadistické a nekrofilní demonstrace této nenávisti. 

Zvýšený výskyt poruchy sourozenecké rivality ve sledované skupině respondentů, který 

v podstatě znamená přítomnost tohoto syndromu u každého přibližně šestého jedince vede k řadě 

otázek. Jednou z nich je například jak se vlastně liší rodiny z nichž pochází sexuální sériových vrahů 

od běžných rodin třeba co do počtů dětí. Prvoplánový předpoklad by mohl poukazovat na vyšší než 

průměrnou četnost a stejně prvoplánově a s jistým odborným odstupem by se dalo říci, že právě toto 

může být jedna ze základních příčin vzniku tak patologické osobnosti jakou je sexuální vrah. Výchova 

každého dítěte vyžaduje určitý časový prostor, vůli a možnosti. Otázkou je zda nejsou sexuální vrazi 

takovými bytostmi i z důvodu, že na jejich výchovu rodiče neměli potřebný čas neboť měli více dětí. 

Jako ukazatel to jistě nelze v žádném případě generalizovat, ale popisuje nám o něco lépe běžné 

rodinné zázemí a dětství takto patologických jedinců. Dle mezinárodních statistických studií je četnost 

následovná: v České republice má 5,3 % rodin po třech dětech a více jak 4 děti má přibližně 1 % 

rodin; maximální výskyt nalézáme v evropském regionu u rodin se třemi dětmi na Kypru kde se jedná 

o 12,4 % a u rodin s více než 4 dětmi se přes 4 % dostává třeba Polsko. 141 

141 Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domú a by tú. Families by type and number ofchildren, [online], 2006. 
Český statistický úřad, kód: 4134-06, tab. No. 28. 
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Počet sourozenců v nukleárních rodinách sexuálních sériových vrahů 

• 4 
8% 

D 3 
12% 

o více než 4 
16% 

D 2 
4% 

18% 

o bez sourozence 
42% 

o bez sourozence 
.1 
02 
03 

. 4 
O více než 4 

Komparační studie poukazuje na fakt, že rodiny ve kterých vyrůstalo 49 sledovaných jedinců 

byly spíše vícedětné oproti běžnému průměru. To ještě více evokuje otázky vedoucí k samotné 

dynamice vztahů mezi sourozenci. Velmi zajímavá je v tomto ohledu spojitost s obranným 

mechanismem, který je znám jako tzv. "identifikace s agresorem v přítomnosti,,142, kdy jedinec již 

přítomně opakuje agresorovy prvky chování a projektuje je do svého okolí. Častější je v této 

souvislosti však situace, že v domácím prostředí je daný jedinec submisivní vůči autoritě, spíše 

uzavřený a nekonfliktní, zatímco mezi vrstevníky ožívá a projevuje se zcela odlišně, když kopíruje 

chování direktivního otce nebo jiné osoby. O správnosti takového antisociálního chování je mnohdy 

jedinec nezvratně přesvědčen. Sám na sobě poznal s jakým účinkem a rychlostí funguje argument síly 

a pro to jej replikuje protože jiné (dříve už třeba ozkoušené) formy prosazení se v kolektivu a 

vytvoření autority opakovaně selhávaly. V disharmonických a patologických rodinách sexuálních 

sériových vrahů je možné se setkat s tímto obranným mechanismem v různých variacích poměrně 

často. Když syn dospívá a je schopen již čelit agresivnímu fyzickému a sexuálnímu ataku svého otce 

(nebo jiného agresora), stane se agresorem v tandemu a po boku svého dřívějšího agresora přebírá 

model chování a sexuálně zneužívá své sourozence či matku společně s otce (nebo jiným agresorem). 

V otázkách vztahu k sourozencům reagovali sexuální vrazi následovně: 

142 Tento obranný mechanismus úzce SOUVISI se znamejSlm mechanismem "identifikace s agresorem 
v budoucnosti", ve kterém otcové kopírují direktivní, dominantně - agresivní chování s prvky fyzického i jiného 
týrání na svých dětech na základě zkušenosti a znalosti tohoto chování od svých otců či jiných agresorů z dětství. 
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Vyjádření převažujího vztahu k sourozencům v rodinách 
sexuálních sériových vrahů 

D Kladný vztah 
18% 

• Neutrální vztah D Kladný vztah 

8% • Neutrální vztah 

D Negativní vztah 

D Absence sourozenců 

I když koncepce této diagnostické skupiny poukazuje detailně na kvalifikaci i kvantifikaci 

dílčích vztahů považuji za důležité je definovat konkrétně. Obecně jejich patologickou podobu lze 

predikovat z diagnózy, která se v 10. revizi MKN nachází pod označením F91.0 a jedná se o poruchu 

chování ve vztahu k rodině. U této poruchy je dissociální nebo agresivní chování úplně nebo téměř 

úplně omezeno na domova nebo na interakce se členy rodiny. Může se projevovat krádežemi věcí z 

domova, úmyslným destrukčním chováním, často zacíleným na určité členy rodiny, např. rozbíjením 

hraček nebo ozdob, trháním šatů, vyřezáváním do nábytku nebo jiným ničením cenného majetku. Patří 

sem i násilí vůči členům 

rodiny a úmyslné zakládání ohně omezené na domov. 143 

Porucha chování ve vztahu k rodině je v diagnostické skupině flagrantně u 69 % jedinců. Korelační 

analýza naznačila vztah snižujícího se IQ s disruptivně agresivními a ambivalentními vztahy v rodině 

Vzhledem k vysoké četnosti výskytu SAD I44
, RAD 145

, DAD146 a vzhledem k prezentovanému vztahu 

k matce 147 v diagnostické skupině sexuálních sériových vrahů jsem doplnil diagnostickou skupinu o 

prediktor, který z hlediska diagnostických manuálů nemá jasnou deskripci. 

Jedná se v podstatě o jakousi formu patologické závislosti na matce. Nabízí se zde sice 

psychoanalytický fenomén Sigmunda Freuda známý jako Oidipův komplex nicméně ten daný 

prediktor nepopisuje zcela správně. Oidipovský komplex je charakteristický "láskou" k matce a 

143 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit., s. 206. 
144 V komparované skupině četnost výskytu SAD (Separační úzkostná porucha) prevalence 20 %. 
145 V komparované skupině četnost výskytu RAD (Reaktivní porucha příchylnosti) prevalence 14 %. 
146 V komparované skupině četnost výskytu DAD (Dezinhibovaná porucha příchylnosti) prevalence 16 %. 
147 V komparované skupině byl vtah k matce kvalifikován jako: velmi kladný u 21 %; spíše kladný u 16 %; 
neutrální u 6 %; spíše záporný u 20 %; velmi záporný u 25 %. 
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žárlivostí na otce, přičemž nejde o uvědomělý, cílený, racionálně promyšlený postup, ale naopak o 

záležitost nevědomou. 148 

Tento prediktor by bylo možné definovat jako patologickou personifikaci matky, která je sice taky 

nevědomá, ale v několika základních symptomech rozdílná od zmíněného psychoanalytického 

fenoménu. Podstatný je fakt, že nezáleží na povaze převládajícího vztahu k matce, protože jedinci 

s tímto vnímáním mohou svou matku uznávat, milovat i nenávidět. 

Výskyt tohoto jevu lze předpokládat spíše v rodinách, kde je zcela dominantní žena, otec je 

bud' naprosto submisivní a poslušný nebo v rodině vúbec není. V takových případech matka mnohdy 

mluví o jeho neschopnosti a zdroji zla ze kterého pocházejí i její dětí a proto je trestá anebo naprosto 

neadekvátně ochraňuje. Své děti (obzvláště chlapce) odrazuje od veškerých přátelských vazeb a 

zejména partnerských a sexuálních. Múže dokonce používat několik smyšlených odstrašujících 

příběhú o nebezpečí venkovního světa a hlavně o klamné povaze všech žen. Připoutává k sobě své děti 

(obzvláště chlapce) fyzickým, psychickým, ale ve výjimečných případech sexuální nátlakem. Někdy 

vyžaduje bezkontaktní sexuální jednání, nutí dítě dívat se na soulož s náhodnými partnery nebo je 

svými požadavky vystavuje všeobecnému posměchu (například, že nechává chlapce v předškolním 

věku nosit dívčí oblečení). Fyzicky své oběti takové matky týrají většinou méně násilnými formami 

agrese, uzavíráním v chladných, stísněných a tmavých prostorách, kde jsou polonazí přivázáni a 

krmeni potupně ze země. 

Tato patologická forma výchovy vedoucí v dúsledku k řadě behaviorálních a 

psychopatologických poruch u dítěte bývá spojena se silnou prezentací jedinečnosti matky, 

sektářskými sklony a thanatofilními jevy. Ve věku od 8 do 13 let ubývá postupně fyzické agrese jako 

nástroje k vynucení autority a respektu a matka začíná používat spíše formy psychického vydírání, kdy 

se staví do pozice zničené, podvedené a utlačované ženy, které muž strašně ublížil svým odchodem. 

Ve skutečnosti nejsou tyto ženy schopny vést dlouhodobý heterosexuální vztah s dělbou povinností a 

dominance. Své syny vydírají tím, že si ublíží nebo zabijí, když je opustí Usou schopny i 

demonstrativní automutilace). Takové matky se mnohdy dožadují tělesného kontaktu s dítětem (i 

v pozdějším věku jej umývají, berou jej do postele a třeba i přehnaně mazlí. Jakoby se u takových žen 

otočil vývojově přístup k dítěti. Když je malé, tak se chovají značně ambivalentně a agresivně a to se 

s postupem let mění v hyperprotekcionismus, infantilizaci emočního chování a závislost na dítěti. Tato 

závislost se stává oboustrannou. 

Ve většině případú sice chlapec ještě před 15. rokem života uteče z domu, chová se 

dromomanicky bez výraznějšího citového pouta. Postupem času se však začíná domú navracet a obraz 

matky se postupně začíná odrážet do jeho vnímání reality Uakoby začínal vidět svět očima matky). U 

menší skupiny matek, u kterých selhala metoda psychického (citového) vydírání se setkáváme se 

situací, kdy matka vytrvale setrvává na principu domácího vězení se striktně dodržovanou disciplínou. 

Verifikace diagnostického obrazu behaviorálního prediktoru patologické personifikace matky 

ještě bude muset projít dúkladnějším prostudováním nicméně v experimentální skupině byl přítomen 

na základě výše zmíněných signifikantních znakú ve valenci 22 %. U téměř 8 % jedincú nebylo 

možné tuto poruchu jednoznačně klasifikovat a u 70 % byly naplněny jen některé znaky. 

148 Nagera, Humberto. Basic psychoanalytic concepts on The Libido theory. Karnac books, 1981, s. 75. 
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Jako poslední prediktor na BETA elipse z kategorie poruch vztahu je potřeba zmínit jev, který se 

vyskytuje ve většině známých profi1ů agresivně sadistických jedinců. Jedná se o hostilitu ke 

zvířatům. 

Jedním z nejznámějších takových profilů je Macdonaldova triáda z roku 1963, kterou 

publikoval 1. M. Macdonald pod názvem "The Threat to Ki11". V této komparační studii se zaměřil na 

psychotické a nepsychotické pacienty se sociopatickými a sadistickými sklony. V anamnéze těchto 

jedinců nalezl tři průkazné charakteristické poruchy s výskytem v dětství a jejich vzájemnost 

klasifikoval jako předpoklad sadistického jednání a vražedných tendencí. 149 Jednalo se o kombinaci 

enurézy l50, pyrománie151 a hostility ke zvířatům l52 , což bylo později potvrzeno v kontrolní Hellman

Blackmanově studii, která tuto vzájemnost verifikovala jako "Sociopatickou triádu" a prediktivní 

kombinaci budoucího kriminálního chování. 153 

Soudobé studie například Kellerta a Felhouse jsou k této triádě poněkud kritičtější právě 

z důvodu hlubší analýzy hostility ke zvířatům, přičemž zmiňují zejména dva základní rozpory při 

jejím diagnostikování. Nejprve je potřeba vnímat soci o - kulturní odlišnosti vztahu a přístupu ke 

zvířatům, neboť některé kultury považují krutost zacházení se zvířaty za přirozenou a zcela nezbytnou 

náboženskou či sociální normu a za druhé je potřeba hostilitu ke zvířatům vnímat jako rozsáhlý proces 

a nikoliv jen jako samotný akt. 154 

149 Merz-Perez, Linda - Heide, Kathleen. Animal cruelty: Pathway to violence against people. Rowman 
Altamira, 2003, s. 6-7. 
150 Enuréza (Enuresis) - Pomočování, resp. zejména varianta "Noční pomočování" - Enuresis Noctuma. 
151 Pyrománie - zakládání ohňů (Firesetting). 
152 Hostilita ke zvířatům s vyskytuje pod pojmy "animal hostility; animal cruelty; torturing sma!! animals". 
153 Hellman, Daniel- Blackman, Nathan. Enuresis, firesetting and cruelty to animals: A tried predictive oj adult 
crime. American Joumal of Psychiatry, 1966. 
154 Merz-Perez, Linda - Heide, Kathleen. Op. Cit., s. 17 - 18. 
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Z tohoto dúvodu vytvořili sumarizaci devíti elementárních motivú, které se vyskytují v behaviorálním 

projevu hostilních jedincú: touha po ovládání zvířat; vykonávání msty na zvířatech; zaujatost proti 

určitému druhu; vyjadřování agrese na zvířatech; eskalace agresivních sklonú; snaha vyvolat úlek lidí 

pro pobavení; zaujatost proti konkrétní osobě; přesouvání hostility k lidem na zvířata (náhrada); 

nespecifický sadismus. 155 

I přes tyto diagnostické specifikace potvrdily komparační studie Kellerta a Felthouse mezi 

kriminálními a nekriminálními jedinci jednoznačné rozdíly v projevovaném vztahu ke zvířatúm, a 

prokázali spojitost mezi eskalací sadistického násilí a hostilitou ke zvířatúm. 156 

Nejznámější jejich studií je Kansaský výzkum, který poukázal na signifikantně vyšší výskyt 

hostility ke zvířatúm mezi jedinci s recidivní násilnou kriminální zkušeností oproti jedincúm z oblasti 

neagresivní kriminality a nekriminálníky. Ve společném souboru se téměř u 60 % vyskytla alespoň 

jedna životní zkušenost s týráním zvířat a vícečetná zkušenost s repetitativním zneužíváním (5 a více 

životních episod) se ve skupině nekriminálních jedincú a neagresivních kriminálních jedincú vyskytla 

u 5,8 % zatímco ve skupině agresivních kriminálníkú u 25 %.157 

Známou je v tomto ohledu i studie Arnolda Arluka z roku 1999 ve které srovnával skupinu 

153 jedincú s anamnestickou zkušeností s hostilním chováním se skupinou 153 respondentú bez této 

zkušenosti. Skupina agresorú, kteří v dětství zneužívali zvířata byla složena zjedincú od 11 do 76 let 

přičemž 58 % bylo mladších 21 let. V této skupině se oproti skupině neagresivních respondentú 

objevil 5,3krát vyšší výskyt násilné kriminality, 4krát více majetkových deliktú a 3,5krát větší 

spojitost s drogovou problematikou. 158 

V dětství 49 sexuálních sériových vrahú které jsem porovnával v rámci diagnostického 

modelu se opakované hostilní chování ke zvířatúm vyskytlo u 53 % respondentú; u 39 % absentovalo 

a u 8 % nebylo možné zjistit, diagnostikovat nebo bylo obtížné identifikovat, protože jedinec třeba 

vyrostl v rodině, kde daný jev byl zcela běžný již několik generací a proto lze usuzovat spíše na 

duplikaci patologického chování než na poruchu s individuálními interními motivy. Korelační analýza 

v dané skupině potvrdila silnou závislost hostility s pyrofilii a enurézou v dětském věku, ovšem téměř 

lineární závislost vykazuje s prediktorem thanatofilních tendencí a agresivním sadismem. 

155 Hickey, Eric W. Encyclopedia olmurder and violent crime. Sage publisher, 2003, s. 287. 
156 Kellert, Stephen - Felthous, Alan. Chilhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. Vale 
University and archive s ofGeneral Psychiatry, 1983. 
157 Schlesinger, B. Serial ojfenders - current thought, recentjindings. CRC Press, s. 297. 
158 Ibid., s 298 - 301. 
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4.2 Personální vztahy 

A utom utilace X60-X84IS~ 

Personální vztahy Suicidiální tendence n. a. 

Elektivní mutizmus n. a. 

Jako jeden ze základních prediktorů ve skupině personálních behaviorálních prediktorů na ose BETA 

v rámci tohoto diagnostického konceptu považuji automutilaci. 160 Nadřazeným a častěji užívaným 

termínem je sebepoškozování. Z hlediska projevů, ale zejména etiologicky lze sebepoškozování 

rozdělit do 5 specifických skupin. 

• Automutilace (self-muti/ation) představuje sebepoškození, kde nejčastější motivace vyplývá z 

psychotické poruchy a sebepoškození může mít symbolický význam. Příkladem je 

automutilace zaměřená proti části těla (např. ruce, genitáliím, očím, jazyku) symbolicky 

vyjadřující patologické pocity viny a sebepotrestání při těžké depresi. Bizarní automutilace se 

mohou vyskytnout u pacientů trpících schizofrenním onemocněním. Automutilace se může 

také vyskytnout jako vedlejší produkt neobvyklých sexuálních praktik sadomasochistického 

charakteru nebo u osob s poruchami osobnosti v zátěžových situacích, jako je např. trestní 

stíhání, pobyt ve vězení, nedobrovolná hospitalizace, a může mít účelový charakter. 

• Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji 

spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) 

bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného 

letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetú rukou, 

škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, 

např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo 

zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškození jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem 

bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování 

je považováno zajeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří 

autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) 

než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i 

předávkování léky, které je opakováno a není u něj patrný přímý suicidální motiv. I když v 

sebepoškozujícím chování můžeme nalézt apel na okolí, nebývá snaha o získání pozornosti 

okolí jediným motivačním mechanismem. 

159 Dle MKN 10. - X60 - X84 - Záměrné sebepoškození. 
JóO V rámci modelu diagnostické komparace není pojem sebepoškozování či automutilace vnímán ve svém širším 
významu, tedy jako soubor takových jevú, které vycházení ze sociálního kontextu, sociokulturního pozadí či 
dobové tendence (tetování, piercing, atd.), pokud je lze považovat za konvenční normu. 
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• Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm) představuje širší pojetí 

sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje 

sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, 

di sociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy 

(zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách. 

• Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v 

němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální 

motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou 

dynamiku a prúběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k 

opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání 

bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, 

která vede k opakování sebepoškozujícího jednání. 

• Předávkování léky (self-poisoning, overdosing) představuje neindikované, nepřiměřené nebo 

nadměrné užití dávky léků bez zřetelného suicidálního úmyslu. Předávkování bývá často 

opakované. Mllže jít o léky, které byly pacientovi předepsány nebo které patří někomu z 

rodiny, ale i takové, které náhodně najde v domácí lékárničce. l6l 

U sexuálních sériových vrahů lze přítomnost automutilaci jednoznačně předpokládat hned 

v několika etiologických souvislostech. Zcela jistě jako behaviorální projev některých obranných 

mechanismů, jako demonstrativní součást chování (obzvláště v souvislosti s Munchhausenovým 

syndromem), jako součást sebetrestání po odeznění frenetické agresivně sadistické episody nebo jako 

projev psychické poruchy. Automutilaci nelze považovat za dominantní prediktor, neboť je značně 

komplikované identifikovat okolnosti jejího výskytu, velkou měrou bývá kupříkladu totiž zastoupena 

v rámci algolagnických tendencí, kde je etiologie zcela odlišná například od obranných 

mechanismů. 162 V dané skupině jedincú jsem shledal diagnosticky jasně naplněnou podobu 

automutilace u 22 %. Z hlediska sledovaných korelací vzniká silná predikce zároveň přítomné 

rekurentní deprese. Flagrantní je však vazba - čím častější a časnější jsou automutilační tendence tím 

větší j sou tendence suicidiální. 

Dalším souvisejícím prediktorem s automutilací jsou tedy suicidiální tendence. Předně je 

však potřeba konstatovat, že jak automutilace, tak suicidiální tendence nemohou mít zásadní predikční 

význam a jsou jen jedním z možných doprovodných behaviorálních projevll. To je dáno zejména tím, 

že se vyskytují u sexuálních sériových vrahú nejčastěji až v době uvěznění, resp. výkonu doživotního 

trestu či čekání na výkon trestu smrti. Jedná se tedy (převážně u suicidiálních tendencí) spíše o 

bilanční jednání než o psychopatologický nebo behaviorálně patologický jev. Výpovědní hodnota 

daných prediktorú by byla tedy naplněna pouze v případě výskytu se zřejmou spojitostí s násilným a 

sadistickým chováním (tedy během něj či bezprostředně po činu) jako obranný mechanismus, 

161 Koutek, Jiří - Kocourková, Jana. Sebevražedné chování. Nakladatelství Portál, 2007. 
162Drbohlav, Andrej. Agresor v rámci mnohonásobných vražd typu "spree killers" z řad zdravotně postižených. 
In Domácí násilí - komerční sexuální zneužívání a zdravotně postižení jedinci. Hradec Králové: Orfeus,2005. 
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bezprostřední bilance nebo projev psychické poruchy. Nikoliv jako bilance se značným odstupem, 

která nesouvisí se samotným jednotlivým činem a jeho okolnostmi. Komplexně vnímané suicidiální 

tendence (tedy i ty v době uvěznění) se ve sledované skupině vyskytly u 24 % sexuálních sériových 

vrahů. 

Posledním prediktorem v rámci této skupiny je elektivní mutizmus l63
. Dítě v některých 

situacích plně projevuje svou schopnost řeči, ale v jiných není schopno mluvit. Nejčastěji se tato 

porucha prvně projeví v raném dětství. Vyskytuje se přibližně stejně často u obou pohlaví. U mutizmu 

je obvyklé sdružení s výraznými rysy osobnosti, zahrnujícími sociální úzkost, odtažitost, zvýšenou 

citlivost nebo vzdorovitost. Typické je, že dítě hovoří doma nebo s blízkými přáteli, ale ve škole nebo 

ve styku s cizími lidmi je němé. Mohou se však vyskytnout i jiné klinické obrazy, včetně opačného 

výběru. Některé děti s elektivním mutizmem mají v anamnéze zpoždění ve vývoji řeči, nebo problémy 

s artikulací. Ve velké většině případů jsou přítomny i jiné sociálně emoční problémy. U těchto poruch 

není patrný stálý klinický obraz, ale obvyklé jsou abnormální povahové rysy, zvláště společenská 

citlivost, úzkostnost a odtažitost. Běžné je opoziční chování. 164 

Elektivní mutizmus lze v dané skupině sexuálních násilníků očekávat nejvíce ve spojitosti 

s izolacionismem anebo jako součást některého z obranných mechanismů například u dlouhodobého 

fyzického týrání. V experimentální skupině se diagnosticky objevil u 22 % sexuálních vrahů. 

Korelačně vykazuje elektivní mutismus jistou statistickou spojitost s výskytem depresivní poruchy 

chování a separační úzkostnou poruchou. Za významnější lze považovat současný výskyt 

hyperkinetických poruch. 

163 Elektivní mutizmus se vyskytuje v literatuře i pod jinými termíny jako například: mluvní negativismus, 
aphasia voluntaria, voluntary silence nebo výběrové (svévolné) mlčení. 
164 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických 
příznakl\ a diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum, 3. vydání, 2006, s. 213. 
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4.3 Patologické inklinace 

Oblast norem Je obecně obtížně klasifikovatelné téma vzhledem k rozdílnosti možných náhledů. 

Účelem této kapitoly jistě není podat rozsáhlou deskripci norem, ale vyčlenit takové vztahové 

prediktory, které se ve skupině sexuálních sériových vrahů obvykle vyskytují ajsou mnohdy motivem 

násilné trestné činnosti nebo komplexně dotvářejí behaviorálně-psychologický pro fil pachatele. 

Důležitým termínem je zde spíše pojem inklinace, tedy popis určitého sklonu k něčemu, co v kontextu 

tématu bývá mimo normy a tak tedy samotná inklinace jednoznačně poukazuje na vztah k těmto 

vybraným normám. 

Thanatofilní inklinace n. a. 

I Inklinace ke zbraním II n. a. 
Patologické inklinace Inklinace k nacismu n. a. 

Inklinace k rasismu n. a. 

Inklinace k sektám a patolo~r n. a. 
výklad náboženství 

Klasifikaci této diagnostické skupiny a její definiční okruh jsem vybral na základě podobných 

inklinačních schémat v kazuistikách vrahů. Náchylnost k inklinacím, které jsou mimo obecně 

uznávané normy lze v souvislosti se sexuálními sériovými vrahy rozdělit do čtyř skupin. 

• První skupina pachatelů je silně náchylná k velmi intenzivnímu přebírání cizích hodnot, 

v tomto smyslu jsou tito jedinci snadno ovlivnitelní a tvární. Inklinace v takovém případě není 

příliš korigována rozumem nebo zkušeností. Jedná se často přebírání obecně rozšířených 

postojů, které nejsou podloženy příliš validními argumenty, nicméně sounáležitost s danou 

tendencí bývá až patologicky zanícená a nevyvratitelná. Příkladem je třeba z rodiny převzatý, 

generačně předávaný xenofobní a rasisticky orientovaný postoj k afroameričanům, cikánům či 

jiným etnickým nebo neetnickým minoritám jako například u sexuálních sériových vrahů 

inklinace k chorobné nesnášenlivosti homosexuálů a prostitutek. 

• Druhá skupina je korigována rozumem, nese s sebou zkušenost s danou hodnotou anebo 

přesné historické znalosti. Inklinace není submisivním převzetím cizího postoje, ale vlastní 

postojem, který je životní zásadou a normou. Etnické postoje mohou být samozřejmě také 

intenzivně xenofobní. 

• Třetí skupina je skupinou jedinců, kteří vykazují bud' syndrom opozičního vzdoru anebo 

vzdorovitou poruchu chování. Z podstaty dané poruchy jsou v neustálé opozici a vzdoru a 

neradi inklinují k obecně rozšířeným názorovým tendencím, nicméně o to je tato skupina 

nebezpečnější, protože chce mít mnohdy zcela ojedinělý až originální postoj a normy. 

87 

I 



• Čtvrtá skupina je charakteristická nestranností. Takový jedinec bud' není schopen pochopit 

racionální důsledky a okolnosti daného postoje či normy nebo je zcela imunní proti 

rozšířeným názori'lm a apatický k okolí. Tito jedinci jsou výrazně nebezpeční (a často bývají 

obtížně identifikovatelní v profilu), protože modus operandi a možné motivy nemusí být 

vi'lbec ukazatelem pachatelovi inklinace k určitému jevu či hodnotě, ale spíše zcela 

iracionálním a náhodným výběrem victimy. 

Častou inklinací a zároveň prvním prediktorem této skupiny, který se objevuje již v útlém 

věku a je tedy patrně i vývojově tím prvním vztahem, inklinací či fascinací je fascinace smrtí 

v dětském věku (thanatofilní inklinace). Dle behaviorálních projevi'l dětské anamnézy sexuálních 

vraM je možné tuto inklinaci sledovat již kolem 4. až 6. roku života. Je charakteristická nadšeným 

zájmem o problematiku smrti, ve volné hře dělá jakože jiné dětí střílí nebo bodá nožem a chce po nich 

aby dělaly mrtvé, ve svých izolovaných hrách se mi'lže toulat po hřbitovech a v některých případech 

vyhrabávat ostatky a odnášet si je jako trofej do svého úkrytu. Již zde a v této souvislosti se mi'lže rodit 

první podoba trofeismu, který se mi'lže pravděpodobně dále vyvíjet jako trofeje odřezaných hlav 

zvířat a později jako orgánový (trofejový) fetišismus, kdy oběti odřízne část těla, která mu následně 

připomíná moment dominance a přítomnosti smrti. Zmíněný animální trofeismus poukazuje na častou 

souvislost prediktoru fascinace smrtí s hostilitou ke zvířati'lm. 

Možným diferenciálním prediktorem anebo také příčinou této fascinace je jiný prediktor 

známý jako ranné setkání se smrtí a možným následkem jsou noční můry a denní snění. Fascinací 

smrtí je tomuto člověku blízká po celý život, mnohdy vyhledává i zaměstnání, kde bude smrti 

přítomen každodenně jako třeba řezník na jatkách nebo pomocník na patologii. U některých jedinci'l se 

dokonce setkáváme s behaviorální fabulační etudou neohroženého pána smrti a exponovaným 

behaviorálním šumem165
, když v cele smrti často mluví o nadšení z vlastní blížící se smrti. Fascinace 

smrtí (Thanatofilie - Thanatophilia) bývá často spojena s nekrofilii či nekrosadismem. 

V experimentální skupině 49 sexuálních sériových vrahi'l je možné tento prediktor nalézt v dětské 

anamnéze u 46 % respondenti'l. 

Dalším, vývojově pravděpodobně následujícím prediktorem je prediktor fascinace, 

kladného vztahu a inklinace ke zbraním. Je charakteristický zvýšeným zájmem o bodné, řezné a 

střelné zbraně. Ve volné hře převažují tendence dítěte hrát si na vojáky. V předškolním a školním věku 

bývá již pravidelně ozbrojen, zbraň demonstrativně často ukazuje a vnímá jej jako nástroj smrti. Mi'lže 

se pojit s hostilním chováním ke zvířati'lm, kdy na drobném zvířectvu zkouší ruzné zbraně. Tito jedinci 

později často vyhledávají vojenský výcvik, zejména se zaměřením na boj jeden na jednoho anebo u 

odstřelovači'l. V experimentální skupině nacházíme přítomnost tohoto prediktoru u 31 % jedinci'l. 

Prediktorové korelace naznačily určitou slabou závislost s inklinací k rasismu a materiálnímu 

destruktivismu v dětství. 

Následující tři prediktory jsou charakteristické inklinací k určité ideologii, religiózně -

fundamentálním normám, vlastnímu řádu věcí, lidské diferenciaci a kulti'lm osobnosti či skupiny. 

Prvním z nich je inklinace k nacismu charakteristická zvýšeným zájmem o historické náležitosti 

období 2. světové války, obzvláště pak o kult Hitlera a Mussoliniho a o podstatu italského fašistického 

165 Viz. Kapitola: Užití diagnostických metod. 
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hnutí fasci di combattimento z roku 1919. Výrazný zájem projevuje zejména o činnost nacistického 

vrchního lékaře Dr. Mengeleho. 

Sérioví vrazi s těmito tendencemi bývají ve svých názorech spíše skrytí, tedy sami se neřadí 

mezi neonacisty a nejsou exponovanými stoupenci, sbírají dobové artefakty, symboly a zbraně. 166 

Zmíněná inklinace v sobě implementuje často i další prediktor, kterým je inklinace k rasismu. Tento 

sklon se může již zásadně projektovat ve výběru victimy a je behaviorálně nápadnější. Jedinec se 

zpravidla náklonností k rasistickým názorům netají a připraven je kdykoliv zastávat. Mnohdy však ne 

tak exponovaným způsobem jako v podobě násilných rasistických nájezdů na vybrané minority. 

Sériový vrah jedná v ústraní, msta je orientována na jednotlivce, který je v dané chvíli zástupcem celé 

rasy. 

Následujícím inklinačním prediktorem je inklinace k sektám a patologický výklad náboženství. 

Někteří sérioví vrazi uvádějí během života krátkodobou zkušenost se sektou, ale nelze konstatovat, že 

by interiorizovali hodnoty a normy dané skupiny. Členství a zanícení pro určitou sektu nebo 

patologický výklad jakéhokoliv náboženství je potřeba v diagnostickém procesu striktně oddělovat od 

psychické poruchy nebo psychotického behaviorálního šumu. 

Četnost výskytu vybraných behaviorálních prediktorů u sexuálních sériových vrahů 

Thanatofl/ní 
inklinace 

Inklinace ke Inklinace k rasismu Inklinace k sektám Inklinace k nacismu 
zbraním ,--________ -, 

I DAno .Ne DNezjištěno I 

Posledním inklinačním prediktoremje inklinace k pornografii, která charakterizuje zvýšený zájem o 

pornografii. I přes snahy o nalezení kauzální souvislosti mezi užíváním pornografie a sexuální 

delikvence 167 nebyl dosud nalezen žádný přímý vztah. Stav nadměrně konzumního zájmu o 

pornografii ještě nemusí v žádném případě predikovat budoucí sexuální násilí. Domnívám se tedy, že 

166 Drbohlav, Andrej . Interpretace patologických inklinací u sériových vrahů. In Etodays 2005 , Univerzita 
Hradec Králové, s. 116,2005. 
167 Americké feministické organizace, zvláště pak radikální feministky sdružené v podskupině Women against 
pornography (Ženy proti pomografii), v roce 1979 konstatovaly, že "pornografie je teorie a znásilnění je 
praxe ". In Weiss, Petr. Sexuální deviace. 

89 



inklinace k pornografii sama o sobě není přímým prediktorem sexuálně patologického chování, ale její 

kumulace v sexuálních fantaziích nereálného světa erotiky a vlastní sexuální představivosti mohou ve 

svém objemu sexuálně motivovat a v součinnosti s dalšími prediktory tak vytvářet model jedince 

predisponovaného k sexuálnímu násilí. 

Z psychologického hlediska velmi správně poznamenává Weiss (2002), že pornografie není 

zobrazením reality, jde spíše o zobrazení představ, fantazií a snění. Muže i ženy redukuje na určité 

mechanické loutky, které žijí v jakémsi fiktivním erotickém světě. Posiluje přitom některé sexuální 

mýty, například sexualitu extrémně zjednodušuje (především její redukcí na mechanickou soulož), 

sexuální kontakty jsou v pornografii neosobní, anonymní, chování herců je nerealisticky "souhlasné", 

erotický kontakt slouží jen kjakémusi překotnému a odbytému sexuálnímu nasycení. Pornografie 

posiluje mýtus sexuální výkonnosti, ale i mýtus dominance mužů nad ženami (80 % těchto 

materiálů zobrazuje ženu jako objekt sexuální podnikavosti muže). Navíc často zobrazuje muže a ženy 

nerealistických anatomických proporcí (hlavně ve velikosti ženských l1ader a mužských penisů), které 

mohou pro nepoučené, zvláště mladé konzumenty představovat nerealistické kritérium, a vyvolat tak u 

disponovaných jedinců až pocity insuficience.168 

Užívání pornografie slouží k rozvíjení sexuálních fantazií a ke zkvalitnění autoerotického prožitku 

nejen u mužů sexuálně deviantních, ale i u hypersexuálníchjedinců s vysokým sexuálním libidem. 

Jedním z dalších obecně známých předpokladů je stav úzké souvislosti mezi legální dostupností 

pornografie a sexuálním násilím. Tento vztah však nebyl potvrzen a statistiky v oblasti této kauzality 

svědčí spíše o opaku. Srovnáme-li vývoj delikvence od poloviny šedesátých do konce osmdesátých let 

20. století ve státech, které postupně legalizovaly pornografii (Dánsko, Švédsko, Německo), zjistíme 

sice nárůst obecně agresivních trestných činů, nikoli však přibývající trend u sexuálního násilL I69 

Zvýšená inklinace k pornografii může významně komorbidně souviset a v podstatě být 

implementována v sexuálních deviacích vaktivitě do alternativ blízkých voyeurismu. Jedná se 

zejména o skoptolagnii (pozorování lidí během sexuálních aktivit), skopofilie (pozorování nahých 

objektů), mixoskopie (pozorování souložících párů) nebo piktofilie (preference obscénních nebo 

pornografických obrazů nebo videonahrávek). Tyto preference na rozdíl od pravého voyeurismu 

většinou nesplňují požadavek anonymity objektů nebo požadavek, aby objekty o tom, že jsou 

I d ' vdVI 170 se ovany, neve e y. 

V komparační skupině sexuálních sériových vrahů je možné sledovat zvýšený zájem, resp. inklinaci 

nebo téměř závislost na pornografii u 47 % respondentů, tedy 23 ze 49 sledovaných. Přítomnost 

tohoto prediktoru je téměř lineárně komorbidně spojená s kompulzivní masturbací. 

Dodatečně a zcela mimo koncept modelu diagnostické komparace by bylo možná zajímavé 

zjišťovat ještě dva indikátory, které však nemají širší, měřitelnou výpovědní hodnotu, ale mohou 

poukazovat na jisté postoje, vztahy a stupeň adjustace a sociální přizpůsobivosti. Jedná se o vztah 

k morálním hodnotám a vztah k právním normám. Zajímavé by bylo jistě pozorovat jak samotný 

postoj, tak míru a účelnost verbalizace. 

168 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Nakladatelství Portál., 2002, s. 152 - 154. 
169 lbid., s. 154. 
170 lbid., s. 34. 
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4.4 Materiální vztahy 

Materiální vztahy II Materiální destruktivismus II n. a. 

V diagnostické skupině materiálních vztahú v rámci vztahových behaviorálních prediktorú na ose 

BETA je v podstatě jen jediný prediktor nicméně jeho klasifikace a obzvláště etiologie velmi široká. 

Jedná se o prediktor, který lze definovat jako materiální destruktivismus v dětství. Jeho výskyt 

v dospělosti múže již taky nemusí mít identickou etiologii jako v dětví kde se s ním múžeme setkávat 

již ve velmi útlém věku. Určení diagnózy není ani tak obtížné jako odhalení příčin, resp. širší kauzální 

souvislosti. Tento behaviorální prediktor je charakteristický bezúčelným, vysoce agresivním chováním 

s frenetickou intenzitou. Jedinec tak činí z touhy destruktivně ničit jakékoliv celistvosti, vytvářet 

nejednotnost, chaos a nepořádek, dávat věcem vlastní řád, vyjadřovat tak vlastní postoj a být nadřazen. 

Přesné příčiny tohoto velmi impulsivního chování nejsou ještě přesně popsány. Z hlediska 

behaviorální patologie lze klasifikovat několik příčin, resp. jednoznačně definovatelných diagnóz u 

kterých je materiální destruktivismus doprovodným jevem nebo dúsledkem. 

Dle pozorování usuzuji, že múže vzniknout například jako: 

• Důsledek obranného mechanismu, kdy se vztek a nakumulovaná tenze obrátí proti 

nějaké věci. Takový jedinec je mnohdy obětí fyzického nebo psychického týrání, ale 

nemá sílu se agresorovi bránit a svou touhu po pomstě a silové odezvě projektuje do 

věcí (nebo slabších vrstevníkú, sourozencú či zvířat). 

• Důsledek socio-kulturního postoje rodiny ve které dítě vyrústá k materiálním 

věcem. 

• Důsledek či doprovodný projev celé řady poruch chování jako třeba porucha 

vzdorovitosti a negativismu, porucha chování ve vztahu k rodině nebo 

nesocializovaná porucha chování. Od asociálních forem múže přejít k antisociálním 

poruchám, nejčastěji k výtržnictví a vandalismu. 

• Důsledek či doprovodný projev samotně přítomných nebo multisyndromálně 

kombinovaných diagnóz jako ADHD, ODD a lED. 

Diagnosticky i studijně by bylo zajímavé tento prediktor rozdělit ještě na další dva konkrétnější 

indikátory vztahu, nicméně jejich deskripce je obtížná a není součástí konceptu komparační 

diagnostiky. Jednalo by se o diferenciaci, kvalifikaci a kvantifikaci destruktivismu (ničení) vlastního 

majetku a destruktivismu (ničení) cizího majetku. Výpověď by mohla poukazovat konkrétněji na 

možnosti sociální adaptace a interiorizace sociálních norem. 

V experimentální skupině 49 sexuálních sériových vrahú se materiální destruktivismus přítomný 

v dětství vyskytl u 37 % jedincú. 
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4.5 Alternativní diagnostické metody 

Diagnostický proces u jedinců s výrazně exponovanými behaviorálně - patologickými projevy může 

přinášet řadu komplikací, které snižují přesnost a kvalitu diagnózy a prognózy. Do samotného procesu 

totiž vstupují různé rušivé momenty chování posuzovaného jedince, kterými se snaží například učinit 

se zajímavějším, zcela jedinečným nebo nesvéprávným. Jedná se o vědomě korigované formy 

chování, které jsou zcela záměrné a sledují konkrétní účel - z hlediska standardního chování daného 

pacienta a kvality diagnostického šetření jsou spíše "behaviorálním šumem", který v případě vzdálení 

objektu zájmu zcela mizí. Obzvláště u psychotiků a jedinců s výrazně rozvinutou podobou poruchy 

patologického lhaní jsou projevy behavirálního šumu naprosto běžné. U celé řady poruch osobnosti 

jsou tyto okrajové prvky chování zcela očekávatelné, což však není případ, kdy pacient není 

diagnostikován jako primárně psychicky nemocný a projevy chování jsou tak do značné míry 

ovlivnitelné jeho vlastním rozhodnutím. Právě proto označuji behaviorální šum, tedy přidanou 

hodnotu drobných behaviorálních projevů nad rámec pro pacienta běžné osy chování za vědomě 

korigovanou činnost. 

U sériových vrahů a brutálně agresivních jedinců se můžeme setkat zejména se třemi modely 

takového behaviorálního šumu a to jak v dětském věku, pubescenci i v dospělosti. Je však důležité si 

uvědomit, že se jedná o vědomě korigovanou změnu či doplněk chování, tedy o určitou "behaviorální 

konfabulaci, stylizaci a pózu ", díky které chce daný jedinec dosáhnout nějakého konkrétního záměru 

jako třeba zviditelnit se a upoutat na sebe údivnou pozornost anebo naopak zájem či vinu přesunout na 

někoho jiného. 171 Z hlediska behaviorálního šumu, což v důsledku většinou kopíruje i samotný 

behaviorální profil je možné jedince rozdělit na: 

~ Izolacionistický typ (za příčinu označuje matku, dětství a poruchy, kterými je stižen) 

označuje se za oběť; má silné sexuální fantazie, nenávidí se ~ Automutilace, torpidita, 

suicidiální tendence, thanatofilie, kompulzivní masturbace, pyromanie, trofeismus, enuresis. 

Typ vraha dle motivu: Vrah misioná.ř- - "The Missionaries ", vrah z žádostivosti - "Lust 

killer ", vrah pro zisk" Gain killer ". 

~ Exponovaný typ (za příčinu označuje své touhy a jedinečnou velikost své osobnosti), 

považuje se za největšího vraha v dějinách, spolupracuje s vyšetřovateli, žádá si zájem médii, 

o svých činech mluví otevřeně ~ Eretické chování, řídící nebo výkonný agresor šikany, 

exhibicionismus, materiální destruktivismus, vulgarita, hyperkinetické poruchy, chronická 

lhavost atd .. Typ vraha dle motivu: Vrah hedonista - "Hedonists ", vrah z nadšení -" Thrill 

killer", vrah z postu síly - "power seeker". 

~ Psychotický typ (za příčinu označuje silné nutkání, boží poslání či povolanost k trestání) 

označuje se za soudce, mesiáše či médium ~ neutrální dynamika chování, paranoia, 

psychické poruchy, patologická lhavost, Renfie1dův syndrom, antropofágie, kompulzivní 

171 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. In Mezinárodní konference Socialia. Hradec 
Králové, 2004, S. 86 - 92. 
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masturbace, pavor nocturnus, enuresis. Typ vraha dle motivu: Vrah vizionář - "The 

Visionaries ", vrah z milosrdenství - "mercy killer".I72 

To vše nikoliv pouze prostřednictvím slov, ale zejména široké palety nonverbálních prostředků a 

naučených modelů. Takovým modelům chování se naučí jedinec již v dětství a pak po celý život tyto 

"fabulační etudy" opakovaně používá vždy v situaci, kdy chce něco získat či změnit směr zájmu a 

pozornosti. Jedná se mnohdy o "lhavé chování", kterému může jedinec i patologicky, zaníceně a 

nevyvratitelně uvěřit a v takovém případě se již nejedná o vědomou korekci, ale o projev některé 

rozsáhlejší poruchy osobnosti. Porucha chování tak tedy není diagnosticky primárním problémem. 

Ať už "fabulační etudy" (drobné epizodické modely chování) či "behaviorální šum" 

(vědomě korigovaná změna či doplněk chování) se vyskytují hojně v resocializačních zařízeních. 

Zejména zde se najdou jedinci s jedinečnou schopností behaviorální kreativity, jejichž projev múže být 

až teatrální, mocně na sebe strhává pozornost a získává si tak i city a určitou oddanost druhých. Často 

se tak setkáme s větou "ten to na nás umí" nebo "ten si nás vodí jak chce", což je jen přenesené 

poznání faktu, že jsou jedinci, kteří dovedou svým příchodem v komunitě téměř ihned zpúsobit rozvrat 

a zcela změnit směr individuálních i skupinových zájmú, změnit hodnoty a pravidla dané skupiny a 

vytvořit si silnou pozici své osoby. Někdy se mu dostane dokonce až takové ochrany a síly ve skupině, 

že i vychovatelé a učitelé rozmýšlí své požadavky na něj a podlehnou tak stejně submisivně, což 

v dúsledku múže znamenat, že jsou schopni leckdy až zcela iracionálním zpúsobem obhajovat jednání 

daného jedince. 

Taková schopnost "variability chování" se dá sledovat i u dětí předškolního věku. I přes svúj 

nízký věk vládnou širokou paletou úsměvú, slzavých a nivých pohledú, kterými si dostanou jak 

vrstevníky tak dospělé. V takto nízkém věku je poměr příčin vzniku takového chování ještě zcela na 

straně naučeného, tedy kopírovaného poznání. Až mnohem později se dítě chová účelově, protože si 

třeba ověřilo, že daná "behaviorální etuda" či lež mu již dříve přinesla nějaké výhody a zisk, zbavila 

ho odpovědnosti nebo ochránila a proto ji naučeně používá opakovaně. V předškolním věku se jedná 

spíše o formu sociálního učení tedy duplikace chování, které dítě zažívá doma, v zásadě tedy o 

"neagresivní identifikaci s agresorem v přítomnosti". Velmi pravděpodobně se podobné formy 

chování vyskytují v rodině dítěte, kde danému nositeli opakovaně přinášejí užitek a dítě je pak 

aplikuje ve svém okolí. 

V diagnostickém procesu není vúbec jednoduché oddělit všechny výše zmíněné doplňky 

chování od základní behaviorální kostry, protože některým jedincú již činí problém vystoupit z role 

anebo odprostit se od fabulace a přiznat si, že zde své obdivovatele nenalezne. Je-li patrné, že chování 

pozorovaného jedince je nad míru korigováno anebo, že je naopak v dúsledku traumatu, poruchy či 

obranného mechanismu utlumené, izolované a zkreslené - lepší přistoupit kjiným diagnostickým 

metodám. Obzvláště k takovým, které více probouzejí kreativitu jedince, vnitřní pocity a spontánní 

chování. Jako zvláště vhodná metoda pro identifikaci v rámci kategorie vztahových prediktorú je 

bezesporu arteterapie. 

172 Drbohlav, Andrej. Behavioral background in sexual offenders profile - types and motives of murder (serial 
killers files). In Konference Etodays 2006, Univerzita Hradec Králové, 2006. 
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V užším smyslu je arteterapie chápána jako terapie prostřednictvím výtvarného média. 

S ohledem na účel její realizace u jedinců s behaviorálně patologickými projevy se jedná však 

mnohem více než o terapii spíše o diagnostickou metodu a na místě by bylo spíše užití pojmu 

artediagnostika. 

Podstatnými faktory v arteterapii jsou jak proces, tak výsledek tvorby. Proces tvoření 

otevírá cestu do vědomého i nevědomého nitra pacienta a umožňuje intenzivní prožívání, uvědomění 

si tohoto prožívání a jeho vyjádření. Vnitřní procesy a stavy dostávají materiální podobu a mohou být 

nahlíženy objektivně. Pro mnoho pacientů je snazší komunikovat s terapeutem či psychologem přes 

umělecký objekt než přímo verbálně, výtvor se stává ohniskem pozornosti podněcující komunikaci. 173 

Arteterapie umožňuje práci s různými typy klientů: s pacienty s psychickými poruchami, pacienty 

s infaustním somatickým onemocněním nebo se závislými na alkoholu či drogách nezávisle na věku 

klienta. Pacienti s nezvladatelnými emocemi mohou získat korektivní zkušenost zvládnutí afektu přes 

výtvor. Pacientům trpícími úzkostmi a strachem arteterapie umožní uvolnění a ventilaci těchto pocitů 

při tvořivém procesu tam, kde Je úzkost sekundárním projevem jiné psychopatologické 

problematiky. 174 

Děti dávají najevo své emoční problémy zmenenym chováním, chováním úzkostným, 

obsesemi nebo kompulzemi, fóbickými poruchami a dalšími projevy. Emoční problémy a chování jsou 

ale spojitými nádobami a je nutno pracovat s oběma aspekty. Děti mají obvykle potíže vyjádřit své 

pocity verbálně, často cítí vinu, mají-Ii mluvit o potížích spojených s rodiči nebo učiteli. Proto je pro 

ně výtvarný projev přirozeným, spontánnějším a bezpečným prostředkem komunikace a exprese 

pocitů, které mohou být následně uvědoměny a pochopeny. 175 

Výtvarný projev odrážející vnitřní svět je tedy dobrým prostředkem porozumění vnitřním stavům a 

procesům dítěte. Agresivní a sexuální napětí se redukuje ventilací ve výtvarném projevu. 176 

K nejcitlivějším motivům se signifikantně prezentovaným vztahem patří samozřejmě postava. Její 

proporce, propracovanost dílčích částí, kompoziční postavení i barevnost odhalují skryté, nevědomé, 

zapomenuté či tajené vzpomínky v nitru člověka. Pro diagnostické, ale i prognostické určení mají 

zásadní význam obzvláště série diferencovaných testů. 177 

Jeden z nejznámějších testů byl publikován v roce 1926 v knize "Measurement ofintelligence 

by Drawings" ("Měření inteligence kresbou") a autorem je Florence Goodenough. Tento test, který se 

velmi brzo stal uznávaným psychologickým nástrojem k vyjádření rozumových schopností je obecně 

znám jako takzvaný D - A - P test neboli "Draw a Person" test. 178 

Tento test byl několikrát významně reinterpretován pro různé účely. V druhé polovině 20. století jej 

systematicky rozšířila Karen Machoverová, když potvrdila svou hypotézu, že D - A - P může sloužit 

zároveň jako test osobnosti. Machoverová předpokládala, že určité výrazné prvky v kresbě reflektují 

173 Vymětal, Jan. Speciální psychoterapie - 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, 
s.274. 
174 lbid., s. 275. 
175 Case, Caroline, Dalley, Tessa. The Handbook ofArt therapy. Great Britain: Routledge, 1992. 
176 Vymětal, Jan. Op. Cit., s. 276. 
177 Drbohlav, Andrej. The Signs or violence in Art therapy with agressive offenders. Konference Etodays, 
Hradec 

Králové, Česká Republika, 2002. 
178 Burns, Robert. c., Kaufman, Harvard S .. Actions, styles and symbols in kineticfamily drawings (K-F-D) -

An Interpretative Manual. Psychology Press, 1972, s. 2. 
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specifické a charakteristické rysy osobnosti. Tyto zvláštnosti odvozené z testu D - A - Podrážely 

osobní sebepojetí (Self-concept) portrétováním nevědomých projekcí konkliktu. Například konstrukce 

některých částí těla může reflektovat jedincův postoj a integrační zdatnost. Třeba hlava v kresbě 

poukazuje na náznaky sociální vyrovnanosti, sociální percepce a kontroly tělesných impulsů zatímco 

ruce a nohy jsou symbolem sociální adaptability. 179 

Propozice částí těla tak poukazují na impulzy, úzkosti, konflikty a kompenzace 

charakteristické pro daného člověka. Zásadní roli v interpretaci kresby mají určité detaily jako třeba: 

velikost figury; umístění na papíru; kadence kresebného pohybu; tlak na tužku; jednolitost a variabilita 

linie; posloupnost jednotlivých částí kresby; pojetí pozadí; živelnost či neohrabanost; zda je figura 

kreslena zepředu či z profilu. 180 

Kresebný proces a jeho následná analýza mají svůj diagnostický význam nezávisle na věku 

vyšetřovaného jedince. Významová obrazná seskupení jsou sice u starších jedinců rozsáhlejším 

řetězcem asociací, ale i přesto si zachovávají elementární interpretační význam. To se prokázalo 

v testu, který jsem realizoval v roce 2001 v šesti věkových skupinách v rozpětí od 3 do 46 let o 

celkovém počtu 150 respondentll. Zadaná témata pro jinak spontánní kresbu jako třeba téma "matka", 

"sourozenec" či ,já - veselý a smutný" vykazovala zásadní interpretační podobnost. Kresebná 

realizace byla u starších jedinců významově obšírnější, což lze přisuzovat výtvarné zkušenosti a 

individuální znalosti symbolů. Nicméně v základních znacích byl patrný signifikantní emocionální 

postoj k danému tématu, resp. osobě. Výraznější a v podstatě zcela rozdílná asociační představivost 

vznikala u témat, která nesouvisela s určitou osobou nebo blízkým vztahem, ale s pocitem a 

schopností výtvarně interpretovat zadanou vlastnost či jev jako například "láska", "přátelství", 

"pravdomluvnost". V dětském věku byla tato témata zaznamenávána ve většině případů univerzálním 

způsobem, který byl charakteristický volbou podobných barevných odstínů z pravidla ze spektra tzv. 

"teplých" barev a daná asociace byla kompozičně mnohdy spojena či umístěna blízce konkrétní 

postavě. Absence osoby v souvislosti s výtvarně projeveným pocitem ze zadané vlastnosti byla patrná 

u dětí z dětského domova a dětského diagnostického ústavu, ale zde se zásadně měnila i podoba 

základních znaků (velikost postavy, kompoziční uložení) již u znázornění konkrétních osob. U 

dospělých jedinců byla schopnost představivosti zadaných vlastností a jevů a jejího přenesení do 

výtvarné podoby zásadně ovlivněna zkušeností s daným pojmem, (která dětem mnohdy chybí), a proto 

symboly a znaky již nevykazovaly tak elementární výpovědní hodnotu, ale složitější interpretační 

celek, který již vyžadoval slovní popis. 

Mezi další testy, které mají arteterapeutický základ a umožI1ují široké diagnostické možnosti 

patří také test z roku 1948 s názvem H - T - P (House - Tree - Person) test s širokou explorační 

schopností. 181 

Tři objekty H - T - P (Dům - strom - osoba) byly vybrány záměrně pro svou schopnost 

odhalovat u malých dětí důvěrné postoje a stimulovat vědomé i nevědomé asociace. Například tedy 

dům nebo také domov odráží jak postoj k samotnému domovu, tak i vše co se v daném domě každý 

179 Oster, Gerald D., Crone Patricia G .. Using drawings in assessment ant therapy. Psychology Press, 2004, s. 
76. 
180 Klepsch, Marvin, Logie, Laura. Children draw and tell- An Introduction to the Projective Uses ofChildrens 

Human Figure Drawings. Psychology Press, 1982, s. 20. 
18\ Bums, Robert. c., Kaufman, Harvard S .. Op. Cit., s. 2. 
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den odehrává. Strom reprezentuje individuální psychický rúst a také cítění a vztah k okolnímu 

t
v d' 182 pros re 1. 

Mezi další dúležité testy patří bezesporu D - A - F (Draw - a - Family Test), který už více 

poodkrývá vztahové zákonitosti. Jedním z nejvýznamnějších je však K - F - D test (Kinetic - Family 

- Drawings), jehož autory jsou Burns a Kaufman, kteří dokázali posunout realizaci i interpretaci 

dětské kresby od self-konceptu do oblasti interpersonálních vztahú. Jedná se o projektivní techniku, 

která se táže po individuálním znázornění kohokoliv v rodině jakožto i dynamických vztazích mezi 

dílčími členy. 183 

U mnoha jedincú jsem se setkal se situací, že výtvarné vyjádření vztahu kjisté osobě je jim 

tak intenzivně nepříjemné, že leč ostatní postavy vykreslí v plném rozsahu včetně obličejové partie, 

tak osobu se kterou se pojí negativní emoce znázorní jen lineárním obrysem či shlukem čar či ploch. 

Někteří dospělí jedinci, ale obzvláště pak děti mnohdy nedovedou opustit kresbu postavy pokud 

pocitově není zaznamenáno vše a není tak zcela hotova se všemi symboly a detaily. Časová prodleva 

zpúsobená tímto komplexním a zcela konkrétním až realistickým výtvarným projevem múže být pro 

takového pacienta značně vyčerpávající. 

Vnější výtvarné vyjádření (chování prezentované kresbou) není tak hluboce prožíváno jako 

paralelně probíhající prožívání a niterné zření, které je značně intenzivnější expresí neboť nese empirii 

konkrétních situací se kterými se představa kresebně představované osoby pojí. 

V takovém případě se mi osvědčilo použít metodu, která je méně zátěžová a přitom výrazně 

hodnotnější co do získaných dat, kterou jsem pracovně nazval F - I - L - G test (Feeling in linear 

graph) neboli "záznam pocitu v lineárním grafu". 

Tento lineární záznam v čase umožňuje prediagnostikovat komplikovanější vztah či postoj k nějaké 

osobě či prezentovat intenzivní city. Takový záznam je možné následně verbalizovat, analyzovat, 

longitudinálně sledovat a měřit. 184 

F - I - L - G test je v postatě nepřetržitou linii, která se podobně jako písmo vede zleva 

doprava měkkou tužkou ve volném úchopu (pokud možno) a jedinec lineárním zpúsobem 

zaznamenává svúj současný pocit. V určitých intervalech jsou jedinci sdělovány pojmy, které vyvolají 

(nebo nevyvolají) lineární reakci rúzné intenzity přítlaku, četnosti a směru linie, tvaru a délky 

záznamu. Pro uvolněnější interpretaci je dobré před započetím tohoto testu s konkrétními pojmy začít 

jiným, spíše relaxačně - kognitivním testem, kdy jedinci pustíme určitou hudbu a on v nepřerušeném 

lineárním záznamu prezentuje své bezprostřední pocity a dojmy, což vyvolává synestézii a pozvolné 

odeznívání absolutní preference racionálního mozku jako primární a bezvýhradné korekce emocí. 

F - I - L - G test nám múže zcela nenásilně poodkrýt vědomé i nevědomé obrazy mysli a 

přitom neexponovat rozsáhlejší paralelní empirické prožívání. V zásadě primární využití tohoto testu 

lze nalézt v diagnostické deskripci vztahú a postojú jedince ve čtyřech základních oblastech pojmú: 

1) interpersonální vztahy; 2) personální vztahy; 3) vztahy k normám a hodnotám; 4) vztahy 

k materiální realitě. 185 

182 Ma1chiodi, Cathy A. Understanding children drawings. Great Britain, Guilford Press, 1998, s. 16. 
183 Hilsenroth, Mark J., Segal, Daniel L.. Comprehensive handbook ofpsychological assessment. Volume 2. -
Personality assessment. John Wiley and Sons, 2004. 
184 Drbohlav, Andrej. Definice, metody alarmy F.I.L. G. testu u vybraných skupin dětí a dospělých. Univerzita 
Hradec Králové, Katedra speciální pedagogiky, dosud nepublikováno, 2004. 
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FILG test obsahuje ve své základní podobě 3 záznamová pole, kdy první pole je určeno pro 

horizontální lineární záznam klienta, druhé pole je pro záznam následné nebo i souběžné verbalizace 

pojmu a třetí pole je pro zápisky psychologa z detailního pozorování diagnostikovaného jedince, tedy 

mimické, posturické a jiné projevy. Výrazné sekvence lineární aktivity u určitého pojmu lze dále 

specifikovat použitím dalšího následného testu anebo přímo v prúběhu prvního testu, kupříkladu 

pokud zaznamenáme výraznější aktivitu u pojmu "Otec", múžeme dále v určitém odstupu výrazně 

specifikovat daný pojem doplňujícími podpojmy v situacích jako třeba: " Táta veselý"; "Táta 

rozzuřený"; "Táta a Ty", atd .. 

Užití doplňujících pojmú v rúzných situacích vztahu nám umožňuje přesněji poznat a analyzovat 

blízké prostředí jedince. 

Vzhledem k opakované realizaci FILG testu u jedincú s lehkou mentální retardací nebo 

vývojovým duševním postižením jako je třeba porucha autistického spektra, mohu jednoznačně 

konstatovat, že je rovněž užitečnou explorační metodou. Svou diagnostickou a terapeutickou 

výnosnost má i u jedincú s abnormální sociální interakcí, repetitivními vzorci chování anebo 

narušenými komunikačními schopnostmi. Realizace FILG testu u těchto jedincú vyžaduje 

diferenciální interpretaci a má zcela jinou validitu i utilitaritu. Obzvláště u autistů je potřeba zaujmout 

zcela specifický přístup, kdy některé pojmy zmiňujeme opakovaně nebo se k nim kontrolně v určitém 

odstupu vracíme, případně pomáháme s úchopem tužky nebo pomocí fotografií pomáháme 

s vybavením některých pojmú. 186 

U jedinců se sníženými rozumovými schopnostmi se však jedná spíše o facilitovanou 

diagnostickou metodu, která přináší zajímavá zjištění i v případě skupinové realizace. Prostředí 

známých tváří a společný tvúrčí prožitek múže poodkrýt principy skupinové dynamiky a skupinového 

cítění. 

Arteterapeutické a artediagnostické metody umožňují odkrýt vědomé i nevědomé obrazy a poukázat 

tak postoje k sobě samému, kjiným lidem či ke zvířatúm stejně jako vykreslit mnohdy komplikované 

a zastřené či bolestivé vztahy uvnitř rodiny. Spontánní projev je jistě efektivním nástrojem sdělení 

uzavřených tužeb, vizí a snú kdesi v nitru každého člověka. Dává možnost nahlédnout do skrytých 

koutů duše jedincújejichž osobnost je komplikovaná a zastřená nemocí. 

185 Což v podstatě kopíruje prediktory (ve F. I. L. G. testu: pojmy) BETA elipsy modelu diagnostické komparace 
behaviorálních a psychopatologických prediktorů. 
186 Drbohlav, Andrej. Interpretace vybraných sekvencí grafického projevu ve F.I.L.G. testu. Univerzita Hradec 
Králové, Katedra speciální pedagogiky, interní materiál, dosud nepublikováno, 2005. 

97 



5. Výchovné prediktory - Gamma elipsa 

Rodina plní v lidské společnosti řadu biologických, ekonomických, sociálních i psychologických 

funkcí. Lze ji považovat za nejdůležitějšÍ sociální skupinu, v níž jedinec žije. Poskytuje mu potřebné 

zázemí, uspokojuje jeho potřeby a zprostředkovává zkušenost, kterou nelze získat jinde. Každý člen 

rodiny získává role, které se stávají součástí jeho identity. Mezi jednotlivými členy se vytvářejí 

rozmanité vztahy, pro něž je charakteristický určitý způsob komunikace. Každá rodina má svůj 

hodnotový systém, jenž ovlivňuje chování jednotlivých členú a vede k přednostní volbě určitých 

strategií zvládání problémů. Pokud je rodina v některém ohledu dysfunkční, některé důležité potřeby 

člověka zůstanou pravděpodobně neuspokojeny, a rodina se pro své členy stane spíše zdrojem zátěže. 

Pokud jde o jedince ve vývoji, mohou mu v důsledku poruch funkce rodiny některé významné 

zkušenosti chybět, a naopak může být vystaven vlivu zkušeností negativních. 

Rodina, která poskytuje základní sociální zkušenost a interpretuje svým chováním svět jako celek 

je orientační rodina. Zde se naučí posuzovat, zda je svět spíše dobrý nebo zlý, přičemž získává pocit 

základní dúvěry. Rodina dítěti poskytuje podněty rúzné kvantity a kvality, učí dítě, a tak podporuje 

jeho rozvoj zejména v oblasti poznávacích procesů a stimuluje jeho socializaci. Dysfunkce se může 

projevit výchovným zanedbáváním, rodina může učit rolím, hodnotám a normám, které majoritní 

společnost považuje za nežádoucí. Velmi důležitou složkou dětské zkušenosti je sebepojetí ať už 

pozitivní nebo negativní. Tímto zpúsobem spoluurčuje rodina jeho budoucí směřování a případné 
problémy. 187 

Rodina tím vlastně projektuje obraz své vlastní identifikace a schopnosti oddělit dobré od 

špatného na základě hierarchie hodnot. Právě míra mezi normami společnosti, vnímáním světa a 

vlastním naplněním socializovaného chování je obrazem a návodem pro dítě toho nejlépe 

napodobitelného vzoru, neboť mu dúvěřuje. 

Dalším faktorem je uspokojení potřeby jistoty a bezpečí. Příležitost pro navázání spolehlivého 

citového vztahu, který je významnou emoční zkušeností a modelem pro další mezilidské vztahy v 

životě. Emoční akceptace je podstatná pro rozvoj identity, zejména dostatečné sebeúcty a sebejistoty, 

jež jsou nezbytným předpokladem tolerance k lidem a schopností akceptovat je v jejich rúznosti. Při 

neuspokojení této potřeby bude dítě neustále očekávat chladné a negativní reakce, bude nejisté, a tento 

pocit si bude kompenzovat např. agresivitou, která je obranou vůči ohrožujícímu světu. 188 

Právě potřeba "krytých zad", tedy důvěra v pochopení a ochranu někoho je v případě profilu 

sériového vraha, pro jehož identifikaci jmenuji tyto nutnosti socializované výchovy, často absentující 

částí dětství. Nedúvěra vůči rodině a tedy i učení se nedůvěře ke komukoliv je pohnutkou, řekl bych 

dokonce živočišného pudu, začít útočit ve smyslu aktivní obrany. 

Zda-li se má něco vyvíjet, musíme přesně vědět co a s jakým záměrem. Míra našeho očekávání a 

výška vytčených cílů, společně předznamenávají posun naší osobnosti a získávání sebedůvěry. Již z 

toho je patrné, že u psychopatů naprosto chybí účast seberegulačních vlastností jako třeba sebepojetí, 

sebekontrola, sebevůle, sebehodnocení, svědomí či sebedůvěra a vlivem toho je jasná i obrana vůči 

vnějším vlivům společně s odmítáním akceptovat jakékoliv normy. Zbývá jim tak jenom pocit 

187 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Nakladateství Portál, 2000, s. 317. 
188 lbid., s. 318. 
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nejvyšší niterné nutnosti, která leč má podobný slovní základ jako regulanty, je však naprostým 

opakem pochopení a tímje sebeobrana. 

Výška našich cílů nazývaná aspirace je základní proces uvědomnění, při jehož stavbě musí rodina 

poskytovat podporu a zdravě pozitivní hodnocení. Cíl, který dítěti stanoví rodina, škola nebo ono 

samo, musí být vždy jen o stupínek výše nežjsoujeho možnosti avšak s uvážením zda ho může dítě 

vůbec kdy dosáhnout. 189 

Maximalizace cílů a negativní hodnocení jsou nejčastější příčinou nízké sebedůvěry. V 

pedagogické psychologii má zmíněný mechanismus specifické označení "Pygmalion efekt". Jeho 

podstata spočívá v tom, že jedinec se snáze stane tím, co se od něj očekává. Dítě směřuje k naplnění 

rodičovské představy a v případě týrajících rodičů je podceňováno, kritizováno za nespnitelné cíle. 190 

Na podobném principu stojí i "labeling theory" (etiketizační teorie), kterou vytvořil George 

Herbert Mead chápající deviaci jako efektivní označování některých lidí za devianty. Je to vlastně 

oznámkování někoho puncem mimoprávního a s normami neslučitelného chování, pod jehož vlivem 

se začíná označená osobnost chovat podle vnuknutého popiSU. 191 

Veškeré normální i patologické chování každého člena rodiny je nutné interpretovat jako součást 

interakcí celého rodinného systému. 192 

Rodina tedy stejně takjako může podporovat všechny své členy, může být i zdrojem psychických 

zátěží a poruch. Z hlediska analýzy výchovného působení považuji za důležité zaměřit se jak na 

prostředí ze kterého daný jedinec pochází, tak i na dysfunkční výchovné přístupy. 

GAMMA elipsu diagnostického konceptu jsem rozdělil na dvě podskupiny diferenční podskupiny. 

První je podskupina výchovného prostředí, která se zaměřuje na převažující výchovnou péči a 

případný psychologický, psychiatrický, neurologický nebo sociální diagnostický proces u daného 

jedince do 18 let života. Druhá podskupina charakterizuje dva nejčastější dysfunkční výchovné 

přístupy. 

189 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s. 22. 
190 Vágnerová, Marie. Op. Cit., s. 318. 
191 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. In Mezinárodní konference Socialia. Hradec 
Králové, 2004. 
192 Vágnerová, Marie. Op. Cit., s. 320. 
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GAMMA elipsa - výchovné prediktory 

Výchovný dire.ktivismus Pobytv reso.cializačnim.zař. 

5.1 Prediktory výchovného prostředí 

Výchovné ~ .:vtlŽující výchovné prostředí n. a. 

Výchovné I!rostředí Pobyt v resocializačním zařízení n. a. 
I!rediktory Výchovné Výchovná hyperprotektivita (Z62.0)193 a 

l!řístUI!Y (Z62.1)194 

Výchovný direktivismus (Z62.6)1~5 

Prvním prediktorem ve skupině výchovných prediktorů na GAMMA elipse je prediktor 

převažujícího výchovného prostředí v dětství sexuálních sériových vrahú. Právě toto prostředí bývá 

zdrojem mnoha patologických znaků v chování takto agresivních jedinců. Pochopitelně nelze 

193 Dle MKN 10. - Z62.0 - Nepřiměřená rodičovská kontrola a sledování. 
194 Dle MKN 10. - Z62.1 - Nadměrné rodičovské ochranářství. 
195 Dle MKN lO. - Z62.6 - Nepřiměřený rodičovský nátlak ajiné abnormní výchovné způsoby. 
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generalizovat, že nějaké konkrétní prostředí je přímo spojeno s budoucím výskytem násilné trestné 

činnosti, ale komparace ve skupině vybraných jedinců nám může naznačit převažující modely 

výchovného prostředí. U většiny sériových vrahů je toto prostředí nejednotné, resp. od narození do 18 

let projdou několika různými prostředími. Pro účely určení tohoto prediktoru bylo tedy u každého 

vybráno to prostředí, které z hlediska časového trvání bylo nejdelší ve zmíněném věkovém rozptylu do 

18 let. Tento prediktor vypovídá pouze o převažujícím prostředí a nikoliv o kvantifikaci nějakého 

konkrétního jevu jako například dromománie, kterou jako nepřevažující výchovné prostředí nacházíme 

u výrazně větší skupiny těchto pachatelů. 

Převažující výchovné prostředí v dětství sexuálních sériových vrahů 

• Ústavní výchova 
10% 

O Náhradní rodina 
16% 

OPrarodiče 

2% 

o Dlouhodobě nikdo 
(dromománie) 

2% 

( 
• Jeden z rodičů 

33% 

DOba rodiče 
37% 

ID Oba rodiče. Jeden z rodičů D Prarodiče DNáhradní rodina. Ústavní výchova DDlouhodobě nikdo (dromománie) I 

Předpoklad, že více pachatelů bude pocházet z rozvrácených rodin v péči jen jednoho z rodičů se 

nepotvrdil. Zajímavým ukazatelem je naopak poměrně vysoký počet jedinců, kteří byli vychovávání 

v náhradní rodině. Zde se totiž dá předpokládat, že náhradními rodiči jsou lidé u nichž rodičovská role 

nevznikla neplánovaně, ale naopak museli vynaložit velké úsilí k přesvědčení úřadů o materiální a 

citové dostatečnosti. Poměr jedinců, kteří byli vychováni v náhradním prostředí činil 16 % , tedy 8 ze 

49 respondentů. 

Dalším prediktorem, který částečně vychází z předešlého převažujícího výchovného prostředí je 

prediktor, který klasifikuje zda daný jedinec byl v průběhu či dětství v jakémkoliv resocializačním 

nebo psychiatricky léčebném zařízení. Tento prediktor částečně poukazuje na úspěšnost a kvalitu 

resocializačního procesu. Samozřejmě není možné jej generalizovaně interpretovat a vyvozovat závěry 

o kvalitě péče, nicméně je určitě zajímavé vidět kolik jedinců ve sledovaném experimentálním 

souboru prošlo behaviorálně-psychologickým, pedagogickým, psychiatrickým nebo neurologickým 

diagnostickým vyšetřením ještě před začátkem páchání násilné trestné činnosti. V komparované 

skupině se jedná o 49 %, což neblaze naznačuje neúspěšnost "záchytu" daného patologického jedince 
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"v síti" resocializačních zařízení a poukazuje na vzájemnou neprovázanost diagnostických, léčebných, 

ochranných a kriminalistických systémÍl. 

Jedním z cílÍl vytváření tohoto konceptu diagnostické komparace vybraných prediktoruje mimo 

jiné i vytvoření určité matrice (dimenzionálního modelu) možného budoucího patologického 

chování. 

Možná, že pokud by existovala databáze přístupná kriminalistúm, forenzním psychologÍlm a 

profilerÍlm, která by shromažďovala všechny jedince u kterých byla nalezena shoda s touto matricí, 

bylo by možné předejít některým násilným činÍlm a efektivněji postupovat při vyšetřováním. Jednalo 

by se o určitý registr potencionálních pachatelů, tedy jedincÍl, kteří jsou určitou "modelovou" 

konstelací vybraných prediktorÍl predisponováni k násilí. Prediktorem, který zaznamenává fakt, že u 

daného jedince v experimentální skupině patrně proběhla diagnostická vyšetření se nazývá prediktor 

pobytu v resocializačním zařízení. Nutno podotknout, že diagnostické formy jsou značně rozdílné 

podle zařízení ve kterém je jedinec hospitalizován. 

Fakt, že téměř 50 % sexuálních sériových vraM je ještě před pácháním rozsáhlé násilné trestné 

činnosti diagnostikováno a přesto následně bez odhalení identity dlouhé roky uniká podezření a 

dopadení, dostatečně poukazuje na určitou pravdivost výroku, že velké množství obětí sériových vraM 

je oběťmi systému. Dysfunkční systém je spolupachatelem těchto zvrácených a zcela 

odsouzeníhodných činÍl. 

5.2 Prediktory výchovných přístupů 

Rozdílné kulturní, právní a sociální normy si s sebou nesou i zcela osobité výchovné přístupy v rodině 

i v širším sociálním spektru. Rozhodně se nedá říci, že by nějaký konkrétní takový model byl 

bezvýhradně ideální a příkladný. To co se však nese všemi kulturami nezávisle na sociálně běžné 

zkušenosti jsou spíše určité dysfunkční přístupy a vztahy rodičú a dítěte. V těchto výchovných 

přístupech se mohou vyskytovat například kompenzační tendence, kdy rodiče projektují vlastní cíle, 

kterých nedosáhli do svých dětí. V takovém případě jsou třeba přesvědčeni, že kdyby sami měli jiné 

okolnosti pro určitou činnost jistě by vynikli a krev jejich krve, jejich potomek bude jistě disponován 

ke stejným hypotetickým úspěcMm. Takové kompenzační vzhlížení ve vlastních dětech bývá 

postaveno na zcela maximalistických cílech a neschopnosti si kriticky připustit chybnost úsudku a 

neúspěch vlastních dětí. 

Dalším fenoménem přístupu, který je běžný spíše u matek, které zÍlstaly zjakéhokoliv dÍlvodu 

samy na výchovu dítěte je substituční tendence charakteristická upjatou emocionální příchylností 

k dítěti, jež mÍlže eskalovat až v majetnické vydírání dítěte. Žena tak ve svém dítěti (často v chlapci) 

nachází svého chybějícího partnera - projekce do dítěte je zcela substituční (náhražková). Tyto jevy 

jsou samozřejmě ve výchově dětí všudypřítomné a rodiny budoucích sériových vraM nejsou 

výjimkou. Dysfunkčních tendencí ve výchovném přístupu mÍlže být celá řada nicméně v rámci 

predikční analýzy jsem se zaměřil na dva prediktory, které v sobě většinu těchto tendencí obsahují. 

Prvním vybraným prediktorem je prediktor výchovné hyperprotektivity. Jedná se přehnaně 

intenzivní péči o dítě ve snaze ochránit jej před nemocemi či negativními vlivy okolí. Toto přehnané 

ochranitelství zužuje dítěti horizonty poznání a mÍlže být příčinou specificky opatrného, emočně 
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labilního a úzkostného chování dítěte. Je poměrně častou skutečností přítomnost rozdílných a zcela 

ambivalentních přístupú v rámci jedné rodiny. 

Někdy je ambivalentní postoj vyjadřován vodlišných očekáváních rodičú - nadměrně 

ochraňující postoj matky kontrastuje s odmítáním či lhostejností otce. Výzkum Goldyho a Katze 

z roku 1963 prokázal, že odlišné výchovné postoje rodiM přispívají k deviantnímu vývoji dítěte -

v pubescenci a adolescenci jsou bud' nadměrně závislé a pasivní, nebo se naopak angažují 

v rizikových aktivitách. l96 

Je možné jen předpokládat kauzální souvislost mezi hyperprotektivitou a značně úzkostným, 

bojácným, manickým a narcistním jednáním některých sériových vrahú. Velmi zvláštní formou 

reakce, která se u některých pachatelú dostavuje okamžitě po činu je chorobný strach o sebe 

samotného. Takový jedinec začne vytvářet několik možných scénářů, které se mohou s velkou 

pravděpodobností stát, často se jedná o zcela iracionální představy o trestu, který jej stihne. Mnohým 

z těchto jedincú je jejich vlastní ochrana, bezpečí a nezranitelnost nadřazená nad všemi jinými, třeba i 

blízkými osobami v okolí. Je zvláštní jak dovedou tito patologičtí jedinci, kteří způsobují torturizací a 

sadistickou brutalitou tolik bolesti vnímat přehnaně exponovaně a úzkostně svou vlastní, třeba 

sebemenší bolest. V tomto ohledu by bylo jistě zajímavé hledat korelace mezi hyperprotektivitou a 

narcismem, fobiemi, úzkostnými poruchami nebo Munchhausenovými syndromy. Z hlediska modus 

operandi lze výskyt těchto jedincú očekávat spíše ve skupině neorganizovaného aktu a 

neorganizovaného místa činu. Domnívám se, že u některých těchto jedincú je v dúsledku nadměrného 

ochranitelství značně zkresleno vnímání strachu. Neschopnost vnímat reálné dúsledky je u sériových 

vrahů totiž naprosto běžná. 

Ve skupině 49 sexuálních sériových vrahú se výchovná hyperprotektivita vyskytla u 14 % případú; u 

80 % ji bylo možné vyloučit a u 6 % se jednalo o komplexnější a komplikovanější kombinaci rúzných 

dysfunkčních přístupů. 

Druhým vybraným prediktorem je prediktor výchovného direktivismu. Tento výchovný 

přístup je charakteristický autoritářským vyžadováním dodržování pravidel, přísným a striktním 

přístupem a imperativním zpúsobem komunikace. Častěji tento přístup zosobňují ženy - matky, 

kterým bývá submisivně podřízeno nejen dítě, ale i partner. Výchovný direktivismus bývá ve většině 

případú spojen s prosazováním autority silou nebo emočně intenzivním chováním od čehož není 

daleko k fyzickému a psychickému týrání. 

V dětství sexuálních sériových vrahú nacházím flagrantně přítomnost výchovného direktivismu 

u 45 % rodin, tedy ve 22 ze 49 komparovaných případú. Jako odezva nebo snad lépe říci obranný 

mechanismus se vyskytuje často bud' fixace na agresora nebo substituce. Tito jedinci bývají 

izolacionističtí, introvertní, někdy elektivně mutičtí bez adekvátně rozvinutých seberegulačních 

psychických vlastností. V kolektivu vrstevníkú jsou připraveni poslouchat, submisivně souhlasit a 

sloužit ajsou tak predisponováni být obětí. 

Dlouhodobá pokora, která není přirozeným projevem individuálního temperamentu, ale spíše 

naučeným chováním, se stává latentní kumulativně narústající příčinou budoucích impulsivních a 

nekontrolovatelných episod patologické touhy po dominanci a ovládání druhých. 197 

196 Pešová, Ilona - Šamalík, Miroslav. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Grada publishing, 2006, s. 31. 
197 Drbohlav, Andrej. Interpretace patologických inklinací u sériových vrahů. In Konference Etodays 2005, 
Univerzita Hradec Králové, 2005. 
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Do kategorie dysfunkčních výchovných přístupů by se dala zařadit ještě celá řada dalších jevů, 

nicméně jejich četnost v rodinách sériových vrahú není zásadně významná nebo je nebylo možné 

ověřit. Jedná se například o odmítání dítěte, demonstraci nenávisti k dítěti, závist dětského věku či 

nadměrnou volnost výchovy a anebo naprostý rodičovský nezájem o dítě, který však již hraničí se 

zanedbáváním. 
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6. Viktimologické prediktory - Delta elipsa 

V realitě fenoménu sériových vrahů je běžně známým mechanismem, že tento brutální vrah byl v dětství 

sám obětí. Prožil si okamžiky ponížení, strachu a bolesti a přitom v něm vznikla nevyhnutelná touha 

replikovat tyto nepříjemné prožitky dále. Je to mechanismus, který tyto bolestné zážitky z dětství přetavuje 

ve zcela individuální profil agresora. Bolest zrozená z bolesti. Zlo plodí zlo. V případě, že pachatel byl 

v dětství sám podroben zlému zacházení je jeho čin vlastně ve většině případů replikací těchto okamžiků 

v autonomní silné touze po dominanci a direktivním určení rolí. Brutální čin na oběti je tak mnohdy z části 

identifikací s agresorem z vlastních bolestných zkušeností. U obětí fyzického abúzu v dětství lze v zásadě 

predikovat dva hlavní možné směry vývoje. 

Tím prvním je pravidlo, že oběť vždy zůstane obětí, což v důsledku znamená, že stejně jako jsou 

někteří jedinci predisponováni být agresorem, tak jiní mají naopak předpoklady být opakovaně obětí. 

Jedná se o ten druh obětí, které i když jsou šikanovány vrstevníky a ze skupiny jsou vyjmuti a přemístěni 

do jiného prostředí, tak se velmi rychle stávají (i když existují výjimky) opět obětí. Mnozí už sice dovedou 

vlivem zkušenosti, pomoci dospělých a obranných mechanismů částečně čelit agresi a dokonce se již za 

oběť nepovažují, ale to je jeden ze základních interiorizovaných omylů, kterým propadají. Většinou tito 

jedinci jsou submisivní i v partnerských vztazích, s nedostatečnou průbojnosti v profesním životě, kde se 

mohou stávat opakovaně obětí mobingu a jiných forem šikany a s nedostatečně rozvinutým smyslem 

sebeobrany, jejíž pokusy jsou spíše opakovaným neúspěchem. 

Druhá skupina je nositelem pravidla o replikaci zla, když se z obětí v budoucnu stávají agresoři 

na ženách, dětech či podřízených. 

Z těchto důvodů je potřebné vymezit a vnímat viktimologickou zkušenost jako možný tvárný aspekt 

profilu dificilního a sexuálně disruptivního agresora. 

Viktimologický stav lze rozdělit v této skupině obecně na tři možné skupiny dle směru a intenzity agrese: 

1) agrese je orientována přímo na dítě (oběť fyzického týrání) = přímá oběť; 

2) reaktivní proces je mezi dospělými a agresí je přenášen na dítě (Medein komplex) = zástupná obět'; 

3) dítě bud' skutečně prožilo anebo jen zveličuje stav vlastní vitimizace a tak se stává sekundárně 

viktimizované z vlastní volby (MUnchhausenovy syndromy) = druhotná oběť. 

Výše zmíněné rozdělení jsem nakonec vymezil ve dvou skupinách a to ve viktimologických procesech a 

v obranných mechanismech. Viktimologické procesy mapují obzvláště přímou agresi na dítěti a to jak 

v prostředí rodinném, tak mezi vrstevníky. 

Významnou oblastí této diagnostické skupiny v rámci konceptu diagnostické komparace jsou obranné 

mechanismy, tedy obranné reakce, které si dítě vytváří jako vlastní přirozený nástroj nivelizace agrese či 

nedostatku. Jistá forma obranných mechanismů je člověku přirozená a svým způsobem zcela nezbytná. 

Důležitý je však moment, kdy se z této reakce (akcí je třeba fyzické týrání) stane opět akce (identifikace 

s agresorem). 

Tato skupina vyvolává v kauzalitě popisovaného psychopatologického fenoménu celou řadu otázek. Může 

být osobnost oběti příčinou zločinu? Podobají se osobnostní rysy oběti a pachatele? Existtifí sklony k tomu 

být obětí? Může se stát oběť později pachatelem? 
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Pro zodpovězení je třeba určit vždy konkrétní vztah mezi pachatelem a obětí, což je velmi obtížné. Oběť, 

pokud je vůbec schopna vypovídat, často mlčí nebo vykresluje situaci ve svůj prospěch, totéž často činí i 

pachatel. Případné zápisky a rekonstrukce jsou subjektivní a statické a nezachytí vývoj vztahu. Výsledky 

konkrétních výzkumů je proto třeba přijímat s určitou rezervou. Aby vztah byl kriminologicky relevantní, 

je třeba chápat jej jako interakci mezi pachatelem a obětí a současně jako součást jejich vztahu k okolí. 

Lze určit 4 typy vztahů mezi pachatelem a obětí: 1) těžištěm je osobní angažovanost a vazba; 2) kontakt 

před činem; 3) kontakt při činu; 4) anonymita oběti. 

Výzkumy konané 1966 v USA ukázaly, že z 588 zkoumaných případů vražd 26 % bylo vyvoláno 

obětí, v mnoha případech pak oběť měla stejné rysy s pachatelem a o tom, kdo z obou potenciálních 

pachatelů se jím také skutečně stal, rozhodla větší psychická odolnost nebo náhoda. Nejčastěji docházelo 

k vraždám mezi lidmi s úzkými vztahy, společným bydlením. Velkou roli hrál alkohol a sexuální úchylky. 

K mnoha vraždám došlo v afektu. 

Trestným činem pohlavního zneužívání se zabýval Reis při výzkumu v Curychu a Solothurnu ve 

Švýcarsku. Většina obětí, jimiž byly dívky ve věku 12 - 16 let, se necítila ani zneužita ani svedena, často 

byli aktivní nebo alespoň ochotné. 54 % dívek mělo zkušenosti již před činem, 73 % se chovalo 

provokativně, 51 % se do pachatele zamilovalo. Spoluúčast oběti na činu vystupuje do popředí i u dalších 

trestných činů. U násilné trestné činnosti to také poměrně často bývá oběť, kdo jako první vytáhne zbraň, 

příp. vystřelí, také ve rvačkách se z pachatele může stát oběť a naopak. Vzájemný vztah pachatele a oběti 

je proto třeba hodnotit dynamicky, nelze primitivně absolutizovat a popularizovat. Pachatel je vinen vždy, 

je třeba ho však posuzovat diferencovaně a při ukládání trestu přihlížet ke spoluúčasti oběti. 198 

198 Kuchta, Josef a kol.. Kriminologie. PrF MU Brno, 1993, s. 110. 
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DELTA elipsa - viktimologické prediktory 
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6.1 Viktimologické procesy 

,,/ 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, tak viktimologické procesy jsou představiteli zejména přímé 

agrese v různých prostředích. Právě z hlediska prostředí je potřeba rozlišovat procesy, kdy agresorem 

je rodič nebo jiný dospělý a dále prostředí agresivních vrstevníkú. První skupiny lze souhrnně 

terminologicky vymezit jako syndrom CAN l99 neboli syndrom týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte. To je možné chápat jako: ,Jakékoliv nenáhodné jednání rodičú nebo jiné 

dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné, jež poškozuje tělesný, duševní i 

společenský stav a vývoj dítěte nebo zpúsobuje jeho smrt. Charakteristikou je necitlivost a 

bezohlednost k dítěti, jeho podřízení nebo využití k uspokojení potřeb dospělého".200 

Pro účely jasné diferenciace procesú a studium specifických atributú akce a možných forem reakce je 

potřeba tento syndrom rozdělit na jeho dílčí části a klasifikovat je jako rozdílné prediktory s rozdílnou 

determinací a komorbidní reaktivitou. 

199 CAN - Child abuse and neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 
200 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Op. Cit., s. 320. 
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Oběť fyzického týrání n. a. 

Oběť psychického týrání n. a. 

Oběť kontaktního sex. Zneužívání n. a. 
Viktimolo~ické nrocesl: Obět' bekontakt. Sex. z~r n. a. 

Oběť komerčního sexuálního n. a. 

zneužívání 

I Oběť zanedbávání II n. a. 

I Oběť šikany II n. a. 

První prediktor této skupiny se zaměřuje na proces (stav), kdy se jedinec stal obětí fyzického 

týrání. Tento druh agrese představuje vlastně všechny nepřiměřené akty násilí na dítěti. Zahrnuje 

vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce 

úmrtí dítěte, také pravidelně užívané tělesné trestání užívané jako převažující výchovný prostředek. 

Mezi formy takového týrání patří nepřiměřené bití rukou či různými nástroji, kopání a údery pěstí, 

což má za následek poranění vnitřních orgánů, pálení cigaretou, bodné rány, škrcení, svazování a 

odnímání potravy či možnosti spánku?OI 

V experimentální skupině se fyzický abúzus objevil v dětství sexuálních sériových vrahů u 61 % 

z nich, což poukazuje na téměř jednoznačnou souvislost v komplexním modelu (profilu) pachatele. 

Z hlediska korelační analýzy je patrná přímá souvislost se souběžně přítomným psychickým abúzem a 

silná závislost je patrná rovněž s obranným mechanismem identifikace s agresorem. Rozvrstvení 

fyzické agresivity na konkrétní pachatele pak vypadá následovně: 

Aktéři fyzicky agresivního jednání vůči sexuálním sériovým vrahům v jejich dětství 

D Absence tyzického 
týrání 
37% 

• Jiní 
4%----

Cl Učitelé 

0% 
( 

• Sourozenci 
0% 

• Nezjištěno 

2% 

DPrarodiče 

2% 

DMatka r-------__ ~---------- 18% 

DOba rodiče 
4% 

• Otec 
33% 

I Fyzické týrání = 61 % 

I D Matka. Otec D Oba rodiče D Prarodiče • Sourozenci Cl Učitelé. Jiní D Ne. Nezjištěno I 

201 Zdravotní komise Rady Evropy. Syndrom CAN (Child abuse and neglect) [online] . 1992 [cit. 8. 1. 2003]. 
Dostupné z: http://ditekrize.cz/syndrom_can.php#fyzicke_tyrani 
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Dalším prediktorem je viktimologický proces psychického týrání, který představuje takové chování 

vůči dítěti , které má negativní dopad na citový vývoj dítěte, vývoj jeho chování, osobnosti a 

sebehodnocení či negativní dopad na rozvoj interpersonálních vztahů. V podstatě vždy provází ostatní 

diagnostické kategorie syndromu CAN - fyzické týrání, sexuální zneužívání, šikanování, navíc se 

může vyskytovat samo o sobě. Projevem jsou nadávky, výhružky s cílem vyvolat strach, citové 

vydírání,maximalistické cíle, násilná izolace a separace od vrstevníků.202 

Rovněž v případě dat o psychickém týrání v experimentální skupině je nezbytné zdůraznit kauzální 

vysokou prevalenci téměř 63 %. Korelačně je patrná vzájemnost - kromě výše zmíněného fyzického 

abúzu a identifikace s agresorem také poměrně významná spojitost s výchovným direktivismem 

v dětstvÍ. 

Aktéři psychického týrání a citové manipulace sexuálních sériových vrahů v jejich dětství 

o Absence psychického 
týrání 
35% 

0% 

O Sourozenci 
0% 

-.......---O Matka 
35% 
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~---- 18% 

~ O Oba rodiče 
4% 

OPrarodiče 

2% L Psychické týrání = 63 % 

10 Matka. Otec O Oba rodiče O Prarodiče O Sourozenci O Učitelé . Jiní O Ne • Nezjištěno I 

Třetí prediktor, kterým je proces sexuálního zneužívání je nezbytné rozdělit na tři formy a to 

kontaktní a bezkontaktní abúzus a komerční sexuální zneužívání. Souhrnně lze danou skupinu 

pojmenovat jako sexuální týrání a to je Zdravotní komisí Rady Evropy vnímáno jako situace, ve 

které dospělý zneužívá své moci nad dítětem k uspokojení vlastních potřeb pomocí sexuálního nebo 

sexuálně motivovaného chování, jež může zahrnovat něžnosti, fyzické násilí, nucení k pornografii?03 

Mezi bezdotykové sexuální zneužívání dětí patří obscénní telefonické hovory, přinucení dítěte 

k obnažení a jeho fotografování, přinucení dítěte ke sledování pornografických videoprogramů nebo 

prohlížení pornočasopisů, setkání s exhibicionistou a také takzvaně sexuální obtěžovánÍ. 

202 Ibid .. 
203 Hadj-Moussová, Z. - Vaníčková, E. - Provazník, K. Sexuální zneužití - retrospektivní svědecká výpověď 
žen. In Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství JAN, 
1996, s. 69. 
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Mezi dotykové formy sexuálního zneužití patří pohlavní styk vaginální, anální, orální, ale také 

intrafemulární pohlavní styk (styk mezi stehna) dotýkání se erotogenních zón dětského těla, pronikání 

prstem, jazykem nebo předměty do vagíny nebo anusu, laskání prsů a genitálií.204 

Poslední formou je prediktor komerčního sexuálního zneužívání, který lze obecně rozdělit na: 1) 

Donucení dítěte k pornografii; 2) Donucení dítěte k prostituci; 3) Snuff nebo také Snap, což je 

pornografie většinou s dětmi nebo mladistvými, kteří j sou na konci autentických záběrů zastřeleni 

střelou do hlavy nebo uškrceni.20s 

Výskyt sexuálního zneužití u dětí je silně určován kulturou sociálního prostředí, náboženskou vírou, 

národními zvyky a tradicemi, moderním uměním atd., které kultivují pravidla sexuálního a pohlavního 

chování u mladých lidí.206 Svým způsobem zcela specifická data přinášejí studie z celého světa. 

Markantní rozdíly v sociokulturním prostředí a národních zvycích jsou vidět v diferenciaci 

západního a východního světa. Podle Gianotteho207 byla zkušenost se sexuálním zneužíváním 

(týráním) v Nizozemí téměř u 16 % mužů a 34 % žen, podle Weisse a spol.208 u 8,7 % českých 

adolescentek a 5,1 % českých adolescentů, podle Januse a Janusové209 uvedlo tuto zkušenost v USA 

11 % mužů a 23 % žen. Jiná studie z USA sledovala 24 507 dětí, které zaregistroval Registr 

zneužitých a zanedbaných dětí v Coloradu mezi roky 1986 - 1989 po dobu čtyř let nebo dokud nedošlo 

k opakovanému incidentu. Z hlediska typu týrání se nejčastěji znovu vyskytlo fyzické zanedbání (13 

%), citové zanedbání (12 %), nedostatek dohledu (11 %), fyzické zneužití (9 %) a sexuální zneužití (8 

%).210 

Naproti tomu - pro srovnání výskytu - ve východních státech je možné poukázat například na 

Ukrajinu, kde prováděli výzkum v roce 1996 Vornik a Govorun na školách různého typu byla zjištěna 

zajímavá representativní data. Každý sedmý student střední školy či učiliště na Ukrajině se stal 

objektem nechtěného sexuálního osahávání, každý šestý objektem sexuálního obtěžování a každý 13 

objektem sexuálního napadení (znásilnění).2I1 Zajímavé sociální a behaviorální interakce tohoto jevu 

ukazují také data z Rumunska, kde organizace "Save the children" provedla výzkum sexuálního 

zneužití mezi dětmi ulice (tedy mimo jiné i mezi jedinci dromomanickými). 56 dětí (30 dívek a 26 

chlapců) bylo vyzváno k vyplnění dotazníku. 38 z nich uvedlo, že první sexuální zkušenost mělo ještě 

před opuštěním domova. Pachateli zneužití byly většinou starší děti u obětí, které přišly ze sirotčinců, 

u ostatních většinou členové rodiny. Výsledky šetření též prokázaly, že u 86 % případů je hlavním 

zdrojem příjmu prostituce. Co se týkalo budoucích plánů dětí, 11 % uvedlo, že by se chtělo vrátit 

204 Dunovský, 1. - Dytrych, Z. - Matějček, Z. a kol.. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: 
Nakladatelství Grada, 1995. 
205 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., s. 87. 
206 Vornik, B. - Govorun, T. Sociologická studie sexuálně viktimizovaných adolescentů. In Sexuální zneužívání 
dětí a sexuální násilí. Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství JAN, 1996, s. 51 - 55. 

207 Gianotten, W. Sexology in the Netherlands. Předneseno na vědecko-pracovní schůzi České sexuologické 
společnosti ČLS JEP, Praha, 1993. 
208 Weiss, P. - Kučera, Z. - Svěráková, M. Sexuální chování českých adolescentů ajeho rizikovost z hlediska 
infekce HIV/AIDS: Výsledky národního výzkumu. Čs. Psychol. 39, 1995,425 - 432. 
209 Janus, S. S. - Janus, C. L.. The Janus report on sexual behavior. Willey and sons, New York, 1993. 
210 Hamilton, C. E. - Browne, K. D. Opakované zneužití v dětství. ln Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. 
Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství JAN, 1996, s. 42. 
211 Vornik, B. - Govorun, T. Sociologická studie sexuálně viktimizovaných adolescentli. Op. Cit., s. 52. 
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domů, 31 % by si přálo žít v sirotčinci, 14 % chtělo zůstat na ulici, 31 % dětí se zajímalo o to, co se 

s nimi stane, jedno dítě by chtělo zemřít a jedno být adoptováno cizincem. 212 

Pokud se zaměříme na poznatky směřující k oběti, tak existuje jeden signifikantní poznatek, 

že chlapci, signifikantně častěji než dívky bývají zneužiti větším počtem sexuálních agresorů. 213 

V tomto ohledu se nabízí otázka po spojitosti homosexuality s repetitativní sexuální viktimizací 

chlapců dětského věku. Spojitost a prevalenci v této minoritě osvětlují Weiss a Procházka zajímavými 

daty z výzkumu ve kterém zkoumali v roce 1996 skupinu 211 homosexuálních probandů (194 mužů a 

17 žen). Celkem 65 homosexuálních mužů, tedy třetina celého souboru, se v minulosti jako oběť 

setkala alespoň s jednou ze sledovaných forem sexuálního, neadekvátního chování. 39 mužů z celého 

souboru (20 %) zažilo sexuální zneužití, tedy pohlavní styk či obdobnou aktivitu nebo vážný pokus o 

ni se starší osobou před dovršením 15 roku věku. 23 mužů souboru, tedy 12 %, se stalo obětí 

sexuálního násilí během dospělosti, 3 z nich prožili takovou zkušenost opakovaně.214 

Dalším poznatkem je konstatování, že sexuální násilí je typickým fenoménem tzv. střední vrstvy, a 

také skutečnost, že dominuje intrafamiliární forma sexuálního násilí nad extrafamiliární.215 Na jistou 

spojitost mezi pachatelem a obětí, resp. na znalost pachatele již před činem (nikoliv však nutně 

intrafamiliární znalost) poukazuje výzkum u 609 případů zneužívání pubescentních dívek v SRN 

provedený Schneiderem v roce 1982, ze kterého vyplývá rozložení pachatelů: 45 % případů se 

dopustili pachatelé oběti neznámí, 32 % přátelé a známí, 9 % strýcové, 4 % otcové, bratři ve 3 %, 

prarodiče ve 2 % ajiní příbuzní v 5 %,z16 

Pokud se zaměříme více na agresora sexuálního týrání, tak zajímavá je jistě studie (Browne a 

kol., 1996), kterou autoři realizovali přímo mezi pachateli sexuálního zneužívání. Do studie bylo 

vybráno 91 mužů, kteří byli usvědčení ze sexuálních deliktů namířených vůči dětem. Tito muži byli 

usvědčeni z přímého napadení, které zahrnovalo nemravné chování, protiprávní pohlavní styk, 

znásilnění, homosexuální styk, vše proti dětem mladším 18 let. Věk mužů ve skupině se pohyboval od 

19 do 74 let, jeho průměr činil 41 let. Z hlediska pracovního mělo 35 % pachatelů svoji profesionální 

dráhu, 31 % bylo vyučených či částečně vyučených dělníků, 44 % nevyučených dělníků nebo vojáků. 

V době činu bylo 48 % stále ženatých, 52 % svobodných. 

Obecně pachatelé dávali přednost určitému pohlaví oběti. 58 % se zaměřilo na dívky, 14 % 

preferovalo chlapce, u 28 % byli oběťmi chlapci i dívky. Věk oběti se pohyboval od 1 roku do 18 let. 

Průměrný věk nejmladších obětí byl 8,5 roku. Alarmující byl zejména počet obětí. 70 % pachatelů 

spáchalo útoky proti 1 až 9 obětem, 23 % proti 10 až 40 dětem, 7 % proti 41 až 450 dětem. Dvě 

třetiny (66 %) pachatelů znali svoji oběť skrze rodinu, přátele či jiné pečující osoby (například baby

sitting). Mezi těmi, kteří svoji oběť znali, bylo 32 % rodičů či nevlastních rodičů, kteří sexuálně 

212 Szucs, S. - Musteti, CH. Sexuální zneužití dětí z hlediska legislativy, postojú veřejnosti a rehabilitačních 
služeb v Rumunsku. In Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. Sborník z konferemce East - West. Praha: 
Nakladatelství JAN, 1996, s. 74. 
m Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, 1. Sexuální násilí na dětech. Nakladatelství 
Portál, 1999, s. 23. 
214 Procházka, 1. - Weiss, P. Zkušenosti homosexuálních mužú se sexuálním zneužitím a násilím. In Sexuální 
zneužívání dětí a sexuální násilí. Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství JAN, 1996, s. 84 - 89. 

215 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, J. Sexuální násilí na dětech .. Op. Cit., s. 23 
216 Netík, K. Viktimologické aspekty sexuální delinkvence - pachatel - oběť - situace. In Sexuální delinkventi 
z pohledu psychiatrické sexuologie. Brichcín, S. - Kolářský, A. - Netík, K. - Weiss, P. Praha: Psychiatrické 
centrum Praha, 1995, s. 59. 
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zneužili vlastní děti. Z těch, kteří rodiči byli, 23 % zneužila pouze děti vlastní, 9 % zneužilo děti 

vlastní ijiné.217 

Primárním principem, který musí být respektován v konceptu diagnostické komparace prediktorů je 

princip kauzality a proto po výše zmíněných souvislostech oběti, agresora, oběti a agresora - je 

nezbytné zaměřit se v základních intencích i na kauzální replikaci, kdy agresor sexuálního týrání či 

jinak sexuálně disruptivního chování byl v dětství sám obětí takto motivované agrese. 

Z výzkumu, který byl zaměřen výhradně na pachatele sexuálního zneužívání jasně vyplynulo, že dvě 

třetiny měly alespoň jednu negativní sexuální zkušenost z doby dětství či dospívání. Průměrný věk 

této NEGATIVNÍ zkušenosti činil 12,5 roku. Naproti tomu průměrný věk jejich první POZITIVNÍ 

sexuální zkušenosti byl 16 let. Jedna třetina mužů pocítila poprvé sexuální přitažlivost k dětem ve 

věku nižším než 16 let. Všichni muži ve skupině spáchali svůj první útok coby mladiství, zhruba po 

jednom až třech letech od doby, co začali být dětmi přitahováni. Dvě třetiny mužů (68 %) 

vypověděly, že byly jako děti zneužívány. 59 % pachatelů popsalo určitou formu sexuálně abusivního 

kontaktu v době jejich viktimizace. Průměrný věk jejich vlastního zážitku sexuálního zneužití činil 

9,75 roku. 2I8 

Výše zmíněné - částečně potvrzují i data získaná v experimentální skupině 49 sexuálních sériových 

vrahú kde průměrný věk (nikoliv první negativní zkušenosti), ale koitálního debutu (nezávisle na 

hodnocení jeho prožívání) byl ve 12 letech. Co se týká klasifikace a kvantifikace forem sexuálního 

týrání, tak data vypovídající o dětství sériových vrahú (N = 49) jsou následující: 

1) kontaktní sexuální zneužívání těchto pachatelů v dětství shledáváme u 36 % z nich, přičemž 

agresorem je (ve 14 % otec, ve 2 % matka, v 8 % učitelé či vychovatelé a ve 12 % jiní 

dospělí); 

2) bezkontaktní sexuální zneužívání v dětství zažilo 38 % sexuálních sériových vrahú a agresory 

lze rozdělit tak, že (ve 12 % je to otec, v 6 % matka, v 6 % učitelé nebo vychovatelé a ve 

14 % cizí osoba); 

3) v oblasti komerčního sexuálního zneužívání uvedlo svou viktimizaci 16 % probandů v nucení 

k prostituci a 2 % k agresivnímu vyžadování spoluúčasti na tvorbě pornografických snímků. 

Celou tuto oblast je možné uzavřít poznatky, které přináší Browne a kol. z roku 1996, který se zaměřil 

na situaci těsně před činem a zjistil, že těsně před sexuálním atakem užila 22 % mužů drogy a alkohol, 

21 % pornografii a 49 % fantazie o předchOZÍ oběti, aby došlo desinhibici. Zbylých 8 % kontaktovalo 

a hovořilo s jinými pachateli.219 

Dalším sledovaným prediktorem je proces spíše než stav zanedbávání, které znamená takový 

nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte, a to v oblasti tělesné i duševnÍ. Jedná 

se o nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší, oblečení, lékařské péče, neuspokojování citových 

potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti a lásky. 220 

217 Browne, K. D. - Elliott M. - Kilcoyne, 1. Sexuální zneužití dětí: Co nám říkají pachatelé. In Sexuální 
zneužívání dětí a sexuální násilí. Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství JAN, 1996, s. 203 -
207. 
218 lbid., s. 206. 
219 Browne, K. D. - Elliott M. - Kilcoyne, J. Sexuální zneužití dětí: Co nám říkají pachatelé. Op. Cit., s. 204. 
220 Zdravotní komise Rady Evropy. Syndrom CAN (Child abuse and neglect) [online]. Op. Cit.. 
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V experimentální skupině se dlouhodobé zanedbávání prokázalo u 30 % rodin, přičemž 22 % bylo 

procesem naprostého neuspokojování biologických a sociálních potřeb a 8 % jen částečného 

zanedbávání v některých oblastech péče. 

Posledním prediktorem této diagnostické podskupiny je prediktor šikany, jejíž obětí se sexuální 

sériový vrah stal v dětství. Šikanu je možné definovat jako agresi (fYzickou i verbální) vůči jedinci 

slabšímu fyzicky nebo v závislém postavení jako třeba ponižování, zesměšňování nepřiměřenými či 

nesplnitelnými úkoly, vynucování "poslušnosti", přinucení vykonávat práci za "silnějšího", vydírání, 

vyžadování finančních či jiných materiálních služeb. Sledovaní jedinci byli tímto způsobem 

viktimizováni ve 28 % případů a zajímavá je jistě i specifikace prostředí této šikany. Ve 24 % je to ve 

škole anebo agresoři pocházejí ze školních vrstevníků a u 4 % se jedná o šikanu v ústavním zařízení. 

6.2 Obranné mechanismy 

Každý jedinec lidské společnosti je vybaven vnitřním mechanismem sebeobrany před negativními 

vnějšími vlivy. V tomto kontextu je vlastně každý sic nevědomě schopen nivelizovat ataky a 

nedostatky prostředí. I v přírodě tyto mechanismy jednoznačně nacházíme a prvoplánová přesvědčení 

o určitém druhu jsou těmito mechanismy často vyvrácena. Například plaché zvíře je-li zahnáno do 

bezvýchodné situace, tak je schopno zcela překvapivě zaútočit, naproti tomu silný a zdánlivě 

ne ohrozitelný predátor se múže také dostat do situace, kdy raději zvolí ústup.221 

M iinchhausenovy syndromy 

Medein komplex 

Substituce 
Obranné mechanismy n. a. 

Přijetí negativní role 

I Fixace na agresora I 
I Replikace traumatu I 

Identifikace s agresorem 

Zpúsoby, jakými postupujeme, když zvládáme zátěž, se označují jako copingové strategie (z 

angl. to cope - vyrovnávat se s něčím, zvládat něco). Pojem "chování, které slouží ke zvládnutí 

požadavků prostředí" zavedl do psychologie Abraham Maslow, aby ho odlišil od chování, které 

vzniká samo pro sebe nebo pro potěšení. Psychoanalytická terminologie (Anna Preudová) má v tomto 

smyslu poněkud pregnantnější termín, který lépe vystihuje pravou podstatu podvědomé reakce a tím 

jsou obranné mechanismy. Právě ty brání člověka v situacích, kdy je ohrožen studem, zahanbením, 

vinou a jinými obtížnými pocity a popudy. Dnes je možné uvést tyto pojmy do souvislosti. Obranné 

mechanismy chrání rovnováhu lidského nitra a copingové strategie udržují provozní rozmezí člověka 

v prostředí. 222 

221 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. Op. Cit.. 
222 Baštecká, Bohumila. Terénní krizová práce. Praha: Grada Publishing, 2005, s. 81. 
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Příčinou vytvoření a rozvíjení obranných mechanismú múže být celá řadajevú. Například velmi nízká 

úroveň seberegulačních vlastností (sebevědomí, sebejistota, sebedúvěra), dále niterných pocitú strachu 

z neúspěchu, komunikace či sexuálního dojmu, ale mimo jiné a výrazněji se s obrannými mechanismy 

setkáváme u deprivace, zanedbávání, fyzického a psychického týrání, a v neposlední řadě u sexuálního 

abúzu. Právě v oblasti narušené sexuální integrity fyzickým atakem bývají obranné reakce 

nejintenzivnější a z reakce se múže (a taky nemusí) stát akcí (příčinou) vlastních, behaviorálně 

patologických proj evú. 

Následky zneužití na další partnerský a sexuální život obětí jsou podle výzkumú velmi 

prúkazné (Beitchman a spol., 1992). Není jistě náhodou, že velký podíl žen v dětství sexuálně 

zneužitých je nacházen mezi prostitutkami, toxikomankami, alkoholičkami, ale například i mezi 

ženami pokoušejícími se o sebevraždu - až 56 % těch, jež se o sebevraždu pokusily jednou, a 70 % 

jež se o ni pokusily opakovaně, mělo v anamnéze sexuální zneužití v dětství. 

Dle Weisse a Zvěřiny (1999), kteří ve svém výzkumu následkú sexuálního zneužití srovnali 

v dětství zneužité a nezneužité respondenty v reprezentativním souboru české populace, lze v oblasti 

psychosexuálního vývoje u zneužitých mužú a žen konstatovat určitou akceleraci, kterou autoři 

označují za předčasnou sexualizaci. 

Získané výsledky totiž svědčily o tom, že zneužití chlapci začínají dříve onanovat, dříve zahajují 

nekoitální aktivity. Voblasti sexuálního chování u obou pohlaví autoři zjistili zřetelné tendence 

k promiskuitnějším sexuálním stykúm, resp. ke kontaktúm s náhodnými sexuálními partnery. 

Především u zneužitých chlapcú pak Weiss a Zvěřina zjistili i rozdíly v úrovni partnerské adaptace, 

v dětství zneužití muži mají více partnerských vztahú, dříve se žení, uzavírají za život více manželství. 

Podle Gianottena (1993) platí, že závažnost sexuálního traumatu pro další vývoj obětí souvisí 

s mírou použitého násilí, s délkou doby traumatizace (například je rozdíl, jestli se jedná o jednorázové 

zneužití, anebo zda zneužívání probíhá po dobu několika let) a s věkem v němž k traumatu dochází 

(znásilnění ve 12 letech má obvykle závažnější následky než v 17). V případě incestního zneužití pak 

múže hrát roli i blízkost zneužívající osoby - zneužití strýcem bude pravděpodobně obětí prožíváno 

jinak než zneužití vlastním otcem. Oběti incestu podle Gianottena (1993) pocházejí většinou z rodin 

s autoritativním otcem, ve výchově absentující matkou (například matkou dlouhodobě nemocnou), 

často z rodin s konzervativními a rigidními postoji k sexu. Potlačování sexuality rodiči je přitom 

dobrým prediktorem zneužívání. Není bez zajímavosti, že v incestních rodinách byly obvykle v dětství 

sexuálně zneužívány i samy matky. Matky jsou o tom, co se v rodině děje, často přímo i nepřímo 

informovány, nicméně volí raději mlčení v zájmu udržení rodiny, dceru více či méně vědomě nabízejí 

manželovi jako náhradu za sebe. 

U chlapcú múže zneužití vést ke znejistění v mužské roli, v pohlavní identitě nebo v sexuální 

orientaci, a to i v případech, kdy pachatelkou zneužití byla žena. Podle Gianottena (1993) se až 25 % 

adolescentú zneužitých ženou cítí homosexuálně orientováno. U těch, kteří byli zneužiti mužským 

pachatelem, to bylo dokonce až 56 % (dodejme však, že otázkou zústává, zda u některých z těchto 

mužem zneužitých chlapcú nešlo vlastně o první homosexuální styk v souladu s jejich skutečnou 

homoerotickou orientací). U všech zneužitých chlapcú pak byly podle autora zjištěny pocity 

znehodnocení, často velmi negativní vztah k sexu, vysoký výskyt abúzu alkoholu nebo homosexuálně 

prostituční chování.223 

223 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 87 - 92. 
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To všechno jsou možné dúsledky, ale moment nebo také strategické období, ve kterém se 

jedinec vnitřně s danou situací vyrovnává (tedy zaujímá obranný mechanismus) a reaguje či utváří své 

postavení ve společnosti (tedy zaujímá copingovou strategii) je komplikovaným procesem. Prúběh a 

zpúsob vyrovnání se s krizovou situací je dán poměrem rúzných proměnných jako schopnost 

samostatnosti, inteligence, věk, socioekonomický statut, a jiné faktory. 224 

Pro oběť sexuálního násilí je typické, že v relativně krátkém časové odstupu se dostaví 

období, ve kterém jsou všechny nebo některé myšlenky týkající se zneužití zapomenuty, ale po delším 

čase si oběť znovu všechny vzpomínky vybavuje.225 Někteří autoři se proto domnívají, že nově 

popsanou skutečností se dá vysvětlit fenomén tzv. falešných vzpomínek. Termín "falešné 

vzpomínky" označuje transformovaný výklad minulé události pod vlivem nových informací či zcela 
'v l' o b 226 uce ovym zpuso em. 

Trauma ze znásilnění je typické některými specifickými emočními reakcemi, funkčními 

poruchami a změnami životního stylu oběti (Burges, Holmstrom, 1979). Typická reakce obětí 

znásilnění múže být popsána jako krizová reakce (Rowland, 1985). Akutní krizová fáze začíná již 

během útoku násilného pachatele a múže trvat několik hodin nebo dokonce dní. Sestává 

z následujících fází: 

1) popření - "to se nemohlo stát mě", 

2) přerušení - začíná dezorganizací činnosti, mechanismy vyrovnání se se situací přestávají 

fungovat, 

3) regrese do stavu bezmoci a závislost, 

4) pocity viny nebo hostility, výčitky vúči druhým, 

5) narušení vnímání. 

Oběti znásilnění tvrdí, že během útoku byly velmi zděšené, naplněné hrúzou, neklidné. Cítily třes, 

rozrušení, bolest. V prúběhu této fáze potřebují oběti porozumět tomu, co se stalo, a znovu uchopit 

kontrolu nad svými životy. Chtějí být schopny předvídat, co bude následovat, a ventilovat své pocity 

někomu, kdo bude mít pochopení pro pozici znásilněné ženy. Policejní vyšetřovatelé mohou tuto 

situaci ženám usnadnit či ztížit. Sekundární krizová fáze múže vést k pocitúm falešného optimismu, 

iluzorním pocitúm uzdravení - ,jsem v pořádku, všechno je stejné jako předtím". Tento stav múže 

trvat několik hodin až dní po útoku. Potom se náhle navracejí a obnovují příznaky akutní krizové fáze 

- zejména strach, poruchy spánku a poruchy příjmu potravy. To múže trvat hodiny či dokonce dny než 

dojde k zklidnění.227 

První prediktor podskupiny obranných mechanismú ve viktimologické skupině DELTA elipsy je 

prediktor změny objektu. Do užší skupiny nepatří, ale jeho sledování je dúležité. Tento obranný 

mechanismus je charakteristický hledáním náhradního objektu dúvěry, který by saturoval niternou 

potřebu. Tento mechanismus bývá velmi intenzivní a mnohdy zcela neselektivní. Děti se snaží 

jakýmkoli zpúsobem upoutat pozornost libovolného člověka. 

124 Drbohlav, Andrej. Etopedická kauzalita teorie labellingu. Op. Cit .. 
225 Epstein, M. A. - Bottoms, B. L. Memories ofchildhood sexual abuse: A survey ofyoung adults. Child abuse 
and neglect, 22, 12, s. 1217 - 1238. 
226 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, l. Sexuální násilí na dětech. Nakladatelství 
Portál, 1999, s. 25. 
117 Čech, lán. Znásilnění jako problém policejní psychologie. ln Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. 
Sborník z konferemce East - West. Praha: Nakladatelství lAN, 1996, s. 26 - 29. 
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Uspokojení lze dosáhnout i substitucí, mnohé citově strádající děti se zaměřují na jídlo, 

hromadění věcí či jiné tělesné potřeby. Ve shodě s Freudem bychom mohli mluvit o regresi resp. 

fixaci na úrovni orálního stádia, v němž mělo dítě dojít uspokojení potřeby bezpečí.228 

Substituce jako psychická a behaviorální obrana múže mít až obsedantně kompulzivní charakter 

s prvky fetišismu nebo automutilace. Domnívám se, že je nezbytné ji více diferenciovat. Každá 

z forem má totiž zcela rozdílné dopady a úroveň asociality popřípadě antisociality a každá z těchto 

variant charakterizuje zcela odlišné prožívání, kauzalitu a následné behaviorální uskutečnění. První 

formou substituce je forma sběratelská (shromažďovací), kdy jedinec sbírá rúzné (zdánlivě 

neupotřebitelné) předměty, kterými se obklopuje a schovává je. Mohou to být kameny, ostré nástroje, 

sladkosti nebo také cizí oblečení. Druhou variantou je substituce zaměřená na tělesné potřeby a jejich 

uspokojování je patologicky nadměrné. Jedná se třeba o přejídání nebo kompulzivní masturbaci. Třetí 

podobou je přesun agrese na nelidské oběti, čímž je myšlena hostilita ke zvířatúm nebo materiální 

destruktivismus.229 

Krajním obranným mechanismem je rezignace, kdy dítě ztrácí o bližší vztah zájem.230 Je 

výrazem takového postoje k obvykle dlouhodobé zátěžové situaci, který se uspokojení předem vzdává, 

protože je považuje za nedosažitelné. Vyjadřuje bezmocnost, pasivitu a apatii, odmítá jakékoli jiné 

řešení situace. Jedinec se brání tím zpúsobem, že rezignuje na uspokojení těch potřeb, jež daná situace 

zablokovala. Obranný efekt spočívá v tom, že když člověk nic neočekává, nemúže být zklamán.23l 

Jedním z významných obranných mechanismú je přijetí role špatného dítěte nebo také jinak 

přijetí negativní rolem . Týrané děti mají pocit viny. Je to proto, že představa spravedlivého trestu je 

jednou z možností, jak přijatelně vysvětlit chování vlastních rodiM. Dítě se lépe vyrovnává s bitím, 

když si myslí, že si ho zasloužilo.233 

Dalším z mechanismú obrany je lpění na týrajících rodičích nebo také jinak fixace na 

agresora234
. Mnohé děti volí aktivní obrannou strategii, zvyšují úsilí, aby ji uspokojily, snaží se rodiče 

získat, upoutat, vynutit si dúkaz o tom, že jsou přece jen milovány. Obyčejně se jim dostane zase jen 

negativní odpovědi, protože rodiče jejich chování dráždí a provokuje. V závažnějších případech múže 

až dojít k vyhasnutí citové potřeby se všemi dúsledky. 235 

Mnohdy múže dojít k nutkavé potřebě dětí, které prožili nějaké trauma, tento negativní prožitek 

zopakovat. Jde o tendenci, jejímž smyslem je dosáhnout vyrovnání a odreagování. I reálné opakování 

traumatizující zkušenosti múže dítě stimulovat, proto provokuje rodiče tak, že jej znovu zbijí. V 

opakovaném prožití traumatu (replikace traumatui36 už zpracovaném a transformovaném do nové 

228 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Nakladateství Portál, 2000, s. 322. 
229 Drbohlav, Andrej. Klasifžkace vybraných etopedických predikátorů difžcility vedoucích k typologizaci modus 
operandi u mladistvých sériových vrahů. Op. Cit.. 
230 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Nakladateství Portál, 2000, s. 322. 
231 Matoušek, O. - Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Nakladatelství Portál, 1998, s. 40. 
232 Drbohlav, Andrej. Basic intention ofstructural ethopedy (behavioral psychology). Mezinárodní konference -
Terazniejszosc i przyszlosc osob niepelnosprawnych w kontekscie spolecznych zmian - Uniwersytet 
Zielonogorski, Polland 2004. 

m Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Op. Cit., s. 336. 
234 Drbohlav, Andrej. Basic intention (){structural ethopedy (behavioral psychology). Op. Cit.. 
235 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající pr()fese. Op. Cit., s. 336. 
236 Drbohlav, Andrej. Basic intention (){structural ethopedy (behavioral psychology). Op. Cit.. 
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podoby, dítě nalezne přijatelnější interpretaci, a tak se vyrovná i se zátěží. Opakování přináší postupně 

jiné prožitky než první zkušenost a dítě k traumatu zaujímá jiný postoj.237 

Další z možných obran je identifikace s agresorem. Dítě se s traumatem vyrovnává tak, že se 

začne chovat obdobným zpúsobem jako jeho trýznitel. Projevuje se agresivně k ostatním, vyvolává 

konflikty, je nesnášenlivé a útočné. Jestliže přijme roli násilníka, mocného a aktivního činitele, zbaví 

se pocitú bezmoci a strachu, který prožívá v roli týraného.238 

Z hlediska prožívání agrese, vyrovnání se s agresí a vytvoření obranné reakce považuji za nezbytné 

tento obranný mechanismus zcela jednoznačně časově diferenciovat na dvě možné varianty. 

1) Identifikace s agresorem v přítomnosti, která je charakteristická replikací agresivních 

behavioralně patologických forem chování v přítomném čase zejména na vrstevníky nebo 

sourozence. Takový jedinec múže být před svým agresorem zcela poddajný a v domácím 

prostředí introvertní, zatímco v prostředí vrstevníkú se stává řídícím či výkonným agresorem 

šikany s ověřenými prvky brutálního a direktivního chování. 

2) Identifikace s agresorem v budoucnosti. Tento jedinec múže dojít třeba k vlastnímu 

přesvědčení, že se ke svým dětem nebude nikdy chovat tak, jako jeho agresivní otec k němu. 

Po dobu dětství a dospívání skutečně nevykazuje disruptivní násilné či impulzivně 

nezvladatelné chování. I přes toto rozhodnutí se múže stát, že zdánlivě nepatrný spouštěcí 

mechanismus zpúsobí okamžitou, nečekanou a zcela reaktivní episodu chování. V takovém 

okamžiku je situace otázkou schopnosti regulace. Pokud si znovu prožije moment známé 

agrese z dětství a pocítí zadostiučinění a rychlejší naplnění svých požadavků - múže se stát, že 

dojde zcela ke změně chování a agresivní zpúsob prosazení se stane běžnou formou. Múže se 

ovšem také stát, že znovu vyplavení uzavřených (zdánlivě zapomenutých emocí) sice způsobí 

vysoce impulzivní reakci agresivního abúzu na vlastních dětech, ale vlivem silné seberegulace 

je jen ojedinělou episodou. 

Tyto varianty je dúležité dle mého názoru vnímat zcela odděleně, protože je mezi nimi značný časový 

odstup a schopnost vyrovnání se a seberegulace je dána zcela rozdílnými životními zkušenostmi, 

věkem, jiným prostředím a případnou substitucí emocionálních nedostatkú z dětství. 

Někteří autoři uvádějí (Vaníčková a koL), že mezi další obranné mechanismy patří například 

regrese - návrat na dřívější způsob jednání, vytěsnění - odsun nežádoucích myšlenkových obsahů do 

nevědomí, reaktivní bloky - např. přehnaná čistota, izolace, projekci - své vlastní chyby vidí v tom 

druhém, obrácení se proti sobě - často u potlačované agresivity člověk obrátí agresivní pud proti sobě, 

popření - naprosté odmítnutí vlastních špatných pohnutek (např. mladistvý delikvent, který sexuálně 

zneužíval malé dívenky, hovoří o tom, že jim pomáhal).239 

Následující dva prediktory jsou snad mnohem více než obrannými mechanismy behaviorálně 

viktimologickými procesy. První je Medein komplex, charakteristický stavem, kdy jeden partner 

trestá druhého prostřednictvím dítěte, protože dospělému přímo ubližovat nemúže. 240 Dítě se tak stává 

prostředníkem sporu dospělých. Mezi nimi sice třeba probíhá exponovaná hádka plná výhružek, 

vulgarismů nebo citového vydírání, ale posléze se agresor (nebo případně oba) vybíjejí na dítěti patrně 

jednak z dúvodu nakumulované tenze nebo protože je dítě nejcitlivějším článkem partnera. 

237 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. op. Cit., s. 336. 
238 lbid., s. 337. 
239 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, J. Sexuální násilí na dětech. Op. Cit., s. 61. 
240 Dunovský, 1. - Dytrych, Z. - Matějček, Z. a kol.. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Op. Cit.. 
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Médein 
komplex 

Četnost výskytu vybraných prediktorů u sexuálních sériových vrahů 

Substituce Přijetí 

negativní role 
Fixace na 
agresora 

IDAno .Ne DNezjištěno I 

Replikace 
traumatu 

Identifikace se 
agresorem 

Posledním prediktorem této diagnostické skupiny jsou Mtinchhausenovy syndromy. Běžně 

citované jsou dvě varianty, vzhledem k behaviorálním odlišnostem tohoto jevu však vymezuji ještě 

třetí formu. 

Mezinárodní klasifikace nemocí označuje tuto diagnózu kódem F68.1 jako záměrné 

vyvolávání nebo předstírání somatických nebo psychických symptomů nebo tělesné či psychické 

neschopnosti (předstíraná porucha) 

Pokud jde o symptomy somatické, může dojít tak daleko, že si jedinec sám způsobuje řezné 

rány nebo odřeniny, aby vyvolal krvácení, nebo si sám injekčně aplikuje toxické látky. Předstírání 

bolesti a trvání na přítomnosti krvácení může být tak přesvědčivé a vytrvalé, že jsou opakovaně 

prováděna vyšetření a operace v několika různých nemocnicích i přes stálé negativní nálezy. Motivace 

pro toto chování je téměř vždy nejasná a pravděpodobně vnitřní. Tento stav je nejlépe interpretován 

jako porucha chování v nemoci a roli nemocného. Jedinci s těmito projevy chování obvykle vykazují 

známky četných jiných zjevných abnormalit osobnosti a vztahu. Nejobvyklejší motivy pro stimulaci 

zahrnují snahu zamezit stíhání pro zločin, získání nepovolených drog nebo získat výsady z nemoci a 

lepší životní podmínky.241 

V tomto kontextu lze považovat za klíčové diferenciální diagnózy automutilační formy 

personální podskupiny BET A elipsy vztahových behaviorálních prediktorů, které souvisejí 

s automutilací (wrist-cutting, self-poisoning a deliberate self-harm) a patologická lhavost z elipsy ÉT A 

behaviorálních prediktorů. 

Někteří autoři poukazují na fakt, že Mtinchhausenovy syndromy je nezbytné čím dál častěji 

spojovat i s problematikou předstíraného sexuálního zneužití. V posledních letech se množí případy 

tzv. falešného nařčení otce ze sexuálního zneužití dcery, které volí matky v souvislosti s rozvodem. 

241 Mezinárodní klasifikace nemocí - lO. revize. Duševní poruchy a poruchy chování.Op.Cit. , s. 176. 
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Jejich motivem je snaha získat dceru, resp. děti ke svěření do péče a výchovy. Přestože se nejedná o 

pravý Miinchhausenův syndrom, následky jsou pro dítě zcela stejné. Znamená to bezdůvodné 

vystavení dítěte vyšetřením, výpovědím, které jsou zcela zbytečné, samy o sobě náročné a nepříjemné 

a mohou dítě poznamenat.242 Někteří autoři udávají pro popis tohoto syndromu jiné označení -

Hospita! Addiction Syndrome (HAS) neboli syndrom nemocniční závislosti (návyku) .243 

o Nezjištěno 

Četnost výskytu Munchhausenových syndromů 
v dětství sexuálních sériových vrahů 

o Miinchhausenův 
syndrom 

2% 

6% -------------.?---~ 

o Ne 
76% 

• Miinchhausenův 

syndrom by proxy 
12% 

o Miinchhausenův 
syndrom by proxy 

paradox 
4% 

o Miinchhausenův syndrom • Miinchhausenův syndrom by proxy 

O Miinchhausenův syndrom by proxy paradox O Ne 

O Nezjištěno 

Miinchhausenův syndrom je takovou variantou u které předstírání nemoci, zranění či zneužití za 

určitým zištným účelem činí sám jedinec. V případě, že tak činí někdo za něj takzvaně v zastoupení, 

tak se jedná o variantu zastupující neboli Miinchhausenův syndrom by proxy. Zástupce tak může 

činit zištně nikoliv jen pro victimu, ale v mnohých případech hlavně pro sebe. 

Třetí variantou, která nebyla zatím popsána je forma, kterou lze klasifikovat například jako 

Miinchhausenův syndrom by proxy paradox. Kjejímu sledování a vymezení mě přimělo několik 

případů záměrného vyvolávání nebo předstírání somatických nebo psychických symptomů se kterými 

jsem se v praxi setkal. V mnoha případech jsem se setkal se zcela paradoxní behaviorální reakcí a 

prožíváním tohoto jevu. Jedinec, který svým činem předstíraných obtíží chtěl dosáhnout třeba lítosti, 

uznání nebo finanční náhrady se ve chvíli, kdy požadovaného dosáhl začal velmi exponovaně a 

emotivně zříkat dosažených výhod. Danou chvíli dokonce tento jedinec označil za urážku své osoby, 

že jsou jeho problémy vnímány a nahrazeny tak nedůstojnou a nedostatečnou pozorností či zcela 

neodpovídající finanční částkou. Touto intenzivní behaviorální odezvou odmítá jedinec vše co získal a 

startuje tak další čím dál větší žádostivost. Jediné co získává je nový argument do svých 

behaviorálních etud o nedocenění jeho bolesti a křivd. 244 

242 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, J. Sexuální násilí na dětech. Op. Cit., s. 90. 
243 Fisher, 1. A. Playing patient, playing doctor: Munchausen syndrome, c1inical S/M, and ruptures of medical 
~ower. In The Journal oj medical humanities 27, 2006. 

44 Drbohlav, Andrej . Behaviorální aspekty Munchhausenova syndromu by proxy paradox. Univerzita Hradec 
Králové , Katedra speciální pedagogiky, dosud nepublikováno, 2005. 
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7. Prediktory agresivity 

Předešlá kapitola naznačila jak křehký je přechod z viktimologického stavu do role agresora. Tato 

behaviorální kauzalita je v podstatě sociálním potvrzením dynamického zákonu akce a reakce, který má 

své přesnější určení zásluhou I. Newtona ve fyzice. Tento proces ovlivnění budoucího vývoje externími a 

interními apely vývoje současného je v přírodě všudypřítomný. Podstatou klasifikace prediktorů na elipse 

EPSILON je poukázat na ty druhé, kauzálně propojené projevy chování, které jsou spojeny s agresivitou a 

s pozicí jedince jako pachatele. Při bližším zaměření na dětský věk a dospívání jsem vymezil 4 základní 

prediktory násilného chování (agresivity), které jsou svým výskytem nejčastější a diagnosticky nejsnadněji 

sledovatelné. 

EPSILON elipsa - prediktory agresivity 

Agresor šikany ... Agresor psychického týrání 
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Prvním prediktorem této diagnostické skupiny je klasifikace procesu a stavu ve kterém zastává sledovaný 

jedinec roli agresora fyzického týrání v přímé další specifikaci victimy a případně i prostředí. 

Druhým sledovaným prediktorem je proces nebo stav, kdy je jedinec agresorem psychického týrání 

v dětstvÍ. Zajímavou skutečností, která vyplynula z komparační studie 49 sexuálních sériových vrahů je 

určitě oblast specifikace oběti. Zejména velikost skupiny obětí dospělého věku (u fyzického abúzu 14 % a 

u psychického téměř 18 %) vezmeme -li v úvahu, že v posuzovanou dobu je agresor v podstatě dítětem, 

tak se jedná o poměrně signifikantní ukazatel možného behaviorálně patologického vývoje daného jedince. 

Rovněž i vyjádření souhrnného týrání přináší zásadní čísla. Téměř 40 % bylo v dětství agresorem 

psychického týrání a u fyzického abúzu je to dokonce téměř polovina (46 %) sledovaných probandů. 

Z hlediska korelační analýzy se na zmíněné dva prediktory váže velké množství dalších jevů. Téměř 

lineární závislost zjišťuji u fyzické agresivity v kombinaci s ODD a materiální destruktivismem. Silná 

závislost se ukazuje rovněž i ve spojitosti se sexuální agresivitou v dospělosti a sexuálně disruptivním 

chováním v dětstvÍ. 

U psychické agresivity je přímá úměra zjevná u prediktoru šikanózních tendencí v přímé specifikaci 

agresora na řídící funkci , zatímco výkonná funkce je spíše jevem patrným u agresorů fyzických. 

30% 

20% 

10% 

0% 

Sexuální sérioví vrazi jako agresoři psychického a fyzického týrání v dětském věku 

Sexuální sérioví vrazi jako Sexuální sérioví vrazi jako 
agresoři psychického týrání v agresoři jýzického týrání v dětství 

dětství 

• Nezjištěno 
DNe 

DAno - obětí je dospělý 

• Ano - obětí je vrstevník 

• Ano - obětí je sourozenec 

I agresor psychického týrání = 40 % 

I agresor fyzického týrání = 46 % 

Další prediktor mapuje fakt přítomnosti agresivního sexuálně disruptivního chování a celkové sexuální 

dificility zaměřené na oběti různého věku. Tento faktor může být opět klíčovým ukazatelem možného 

vývoje a druhu antisociálního chování v dospělosti . Za alarmující a silně predikční data, lze považovat 

fakt, že agresorem sexuálního zneužívání bylo v dětství 61 % respondentů. Vzhledem k tomu, že 

skupina zkoumaných vrahů (N = 49) byli všechno muži a horizont sledovaného výskytu sexuálního 

zneužívání byl ve věku od 4 do 18 let, považuji zajistě zajímavou tu hodnotu, která mapuje homosexuální 

lokalizaci oběti a to v 14 % případů. Korelačně je tento prediktor statisticky významně spojen s výskytem 

121 



agresivního sadismu v dospělosti. Rovněž na sebe váže naprostou většinu agresivních podob chování 

v dětství. 

Sexuální sériový vrah 
jako agresor sexuálního zneužívání a sexuálně disruptivního chování v dětství 

D Ne 
37% 

D Nezjištěno 
2% 

DAno-obětíje ~ i O' 
6% 

• Ano - obětí je jen O' 
8% 

DAno - obětí je jen ~ 
47% 

I agresor sexuálního zneužívání = 61 % 

IDAno - obětíjejen ~ .Ano - obětíjejen O' DAno - obětíje ~ i O' DNe DNezjištěno I 

Posledním prediktorem této skupiny je ukazatel možné agresivní angažovanosti v procesu šikany. V tomto 

ohledu je potřeba specifikovat behaviorální projevy a osobnostní profi! takového agresora. Pro účely 

jasnější analýzy chování jsem na agresora šikany nahlížel dvěma způsoby: 

1) řídící agresor šikany - je ten, který je hybatelem dynamiky skupiny a základním článkem jádra 

agresorů; je to jedinec spíše nadprůměrné inteligence a excelentních komunikačních schopností, který 

agresivní ataky řídí z povzdálí; umí se velmi dobře orientovat ve vnitřních vztazích a mechanismech 

skupiny, které ovlivňuje k dosažení svých záměrů; požívá velkého respektu a autority; 

2) výkonný agresor je naproti tomu jedinec, který si autoritu a respekt získává přímým kontaktem s obětí 

ponejvíce intenzivní demonstrací síly; z hlediska intelektu je spíše v pásmu průměru a podprůměru; 

agresivní vzorce chování mohou být identifikací s agresorem v přítomnosti (tedy důsledkem 

psychického pokusu o vyrovnání se s vlastní viktimizací); v jádru agresorů platí za toho 

nejbrutálnějšího vykonavatele síly. 
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o Ne 
49% 

Četnost výskytu agresivně šikanózního chování 
v dětském věku sexuálních sériových vrahů 

• Ano - agresor šikany 

39% 

agresor 
27% 

• Ano - řídící agresor 
12% 

IONe O Nezjištěno • Ano - řídící agr. • Ano - výkonný agr. I 

Jak ukázaly výsledky v experimentální skupině (N = 49), tak téměř 40 % sexuálních vrahů v sérii bylo 

v dětství agresorem šikany mezi vrstevníky a to konkrétně řídícím agresorem ve 12 % případů a 

výkonným agresorem ve 27 % této skupiny. Závěry sice vzhledem k neveliké skupině respondentů nelze 

generalizovat, ale výrazně zvýšený výskyt agresivního chování v dětství nezávisle na změřené prevalenci 

je zcela flagrantní a poukazuje na možnosti včasnější diagnózy a efektivnější práce s behaviorálně 

patologickými a psychopatologickými jedinci. Zajímavou korelační souvislostí je přímá souvislost 

s výskytem ODD a materiálního destruktivismu. 
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8. Sexuální prediktory - Zéta elipsa 

Sexuální deviace je něčím co je považováno za odbočení od sexuálního standardu. Je velmi obtížné 

něco podobného definovat protože každá země, každá věková skupina, každý příjmový a vzdělanostní 

stupeň má jiné sexuální formy chování. Proto se člověk od člověka, skupina od skupiny liší v pohledu 

na sexuální odchylku. Vždy by mělo být předem určené vzhledem k čemu je dané sexuální chování 

deviantní. Dnes víme, že jde především o vrozené dispozice, kde pozdější okolnosti: výchova, 

zkušenosti a podobně hrají spíše jen formující roli a mohou projevy těchto vrozených dispozic bud' 

utlumovat, nebo naopak podporovat. Není to však bezvýznamné, neboť například vhodná výchova, 

pak múže zabránit jedinci aby porušil společenské či zákonné normy a tím mu pomoci v zařazení se do 

normálního života.245 Termín parafilie byl poprvé použit v OSM - III z roku 1980 a byla zde zařazena 

do široké skupiny sexuálních poruch. V USA dodnes platné definici deviací podle OSM - OSM IV. 

z roku 1994 pak byla pro diagnózu parafilie určena kritéria, která vyžadovala, aby se u jedince 

vyskytovaly "opakované sexuální fantazie, sexuální potřeby nebo sexuální chování, které by 

zahrnovaly: 

~ nehumánní objekty, 

~ utrpení nebo ponížení sebe nebo partnera 

~ děti nebo jiné nesouhlasící osoby". 

Diagnóza parafilie múže být podle dalších kritérií OSM - IV stanovena tehdy, když se tyto fantazie, 

potřeby a projevy objevují v období minimálně šest měsíců a způsobují klinicky významný di stres 

nebo zhoršení v sociální, profesní nebo jiné významné oblasti života. Podle kritérií MKN 10. je 

parafilie charakterizována jako "sexuální impulzy, fantazie nebo praktiky, které jsou neobvyklé, 

deviantní nebo bizarní". 

245 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus, 
2005, s. 41. 
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V zásadě rozeznáváme sexuální deviace dvojího druhu - deviace v aktivitě, deviatio in modo (dle 

psychoanalytické terminologie perverze, podle Freunda poruchy dvoření, tedy courtship disorders), a 

deviace v objektu, deviatio in objecto (v psychoanalytických koncepcích inverze, podle Freunda 

parajilní cílové preference - paraphilic target preferences). Kromě těchto základních pak 

rozeznáváme deviace kombinované či polymorfní, u nichž se vyskytuje současně více druhů 

deviantních preferencí. 246 

V konceptu diagnostické komparace se sexuální prediktory, tedy sexuální deviace rozkládají na elipse 

ZÉTA s širokou komorbidní reaktivitou. Danou skupinu jsem rozdělil (nikoliv z hlediska 

sexuologického nebo psychiatrického), ale hlediska behaviorálně psychologického do tří skupin 

s podskupinami dle intenzity sexuální agresivity. 

246 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Praha: Nakladatelství Portál., 2002, s. 31- 33. 
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8.1 Deviace v aktivitě 

Deviace v aktivitě jsou charakterizovány jako poruchy ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení 

a uspokojení?47 Z behaviorálního hlediska je však potřeba kategorii deviací v aktivitě rozdělit dle 

intenzity projevu na agresivní a neagresivní deviace.248 

Algolagnie F65.5 

Patologická sexuální agresivita 
Deviace v Agresivní deviace 

Agresivní sadismus 
aktivitě 

Erotická as.fyxifilie 

Nekrosadismus 

Prvním prediktorem této skupiny je prediktor algolagnie v profilu pachatele. AIgolagnie (označení pro 

sadizmus a masochizmus, sadomasochizmus) je takovou preferencí sexuální aktivity, která zahrnuje 

omezování osobní svobody, púsobení bolesti nebo pokořování. Jestliže subjekt raději takovou 

stimulaci přijímá, pakjde o masochizmus, jestliže ji sám provádí, pak jde o sadismus.249 Někteří autoři 

považují algolagnii za tzv. "pain craving" neboli "bažení po bolesti", které lze dělit na aktivní 

(sadismus) a pasivní (masochismus) formy.250 

Zvláštní formou sadismu zaměřeného především na děti a dospívající je tzv. sadismus 

pseudopedagogický. Hlavními znaky tohoto druhu sadismu je dúraz na poslušnost a disciplínu.251 I v 

rodině se múže projevit extrémním dúrazem na podřízenost, dominancí nad objektem, a to jak ve 

vztahu k partnerce, tak i ve vztahu k dětem. 252 V tomto smyslu pojem "pseudopedagogický sadismus" 

značně souvisí, resp. zcela naphluje podmínky pro behaviorální prediktor výchovného direktivismu 

(viz. Gamma elipsa). 

Není jistě sporu o tom, že určitý stupeň agresivity patří zcela samozřejmě k lidské přirozenosti. 

Touto přirozeností ovšem nemúžeme vysvětlit jednoznačný sexuální náboj sadismu i masochismu. 

Obraz těchto deviací s veškerým jejich destrukčním charakterem je spojen s poruchami vývoje 

osobnosti, k němuž došlo v ranném dětství, především v době osamostatňování a získávání osobní 

autonomie. Rozkolísání pocitu vlastní identity vede k nejistotě a strachu. Tuto zátěž je asi možno 

zmírnit tím, že se převede na sexuální pole. Čím větší je tlak osobních pochybností, tím více jsou 

sexuální fantazie napájeny agresivním, sadistickým obsahem. Velmi zřetelně se to projevuje například 

247 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 33. 
248 Drbohlav, Andrej. Algolagnie a pornografže. Konference "Sociální aspekty sexuálního komerčního 

zneužívání". Gaudeamus, Hradec Králové, 2004. 

249 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Op. Cit., s. 174. 
250 Laws, R. D. - O'Donohue, W. T. Sexual deviance - Theory, assesment, and treatment. Guilford Press, 2008, 
S.214. 
251 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 71. 
252 Kolektiv autoru. Sexuální orientace a zaměření. In Časopis Sexus - informace o lidské sexualitě, 2004. 
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ve věznicích. Z normálních poměrů se láskyplná péče ze strany rodičů v prvních dvou letech života 

přetváří v příznivé sociální podněty. Nastoupí-li místo toho výchova patriarchálně-autoritativní, může 

vyprodukovat jedince se sadistickými sklony. Pro sadomasochistického devianta ztrácí normální 

koitus prvořadý význam. Takový jedinec se vlastně bojí sexuálně zralé ženy, proto volí jiné praktiky, 

jiné fantazie. Pravý sadismus je věcí vrozenou, proto je nezbytné poukázat na konkrétní evoluční 

horizonty v dětství kdy se právě sklon k této deviaci vytváří. Psychoanalytické hledisko vadného 

vývoje sexuálního pudu a odchylného chování je poněkud složité. První rok života prožívá dítě jako 

v říši blaženosti. Všechny jeho potřeby uspokojuje matka, vše probíhá jakoby samo. Psychoanalýza to 

nazývá orální fází nebo primárním narcismem. Už i nejmenší dítě vyvíjí určité obranné mechanismy 

tím, co přináší požitek, do sebe vstřebává, a vše, co vzbuzuje nelibost, zase naopak vypuzuje. 

Pak prožije dítě charakteristický strach osmi měsíců, když se vynoří cizí tvář a když se matka 

vzdaluje. V průběhu dalšího vnitřního vývoje buduje dítě vzpomínky na matku a těmito vzpomínkami 

se v její nepřítomnosti utěšuje. Aby překlenulo tuto obtížnou fázi odlučování, při lne ke hračce, třeba 

ke zvířátku z hebkého materiálu nebo k cípu podušky tedy k takzvaným přechodným objektům. Zlé 

pocity se přemisťují z vlastního nitra do matky: nikoliv já se cítím špatně, ale matka je špatná, protože 

já se takto cítím. Ke konci této vývojové fáze nastává odluka "Já" od matky, což někteří 

psychoanalytici nazývají "druhým narozením". Zejména v této době musí rodiče pomoci dítěti 

překonat jeho strachy, zprostředkovat mu pocit stability a jistoty. 

Pokud se tak nestane, projeví se to rušivě v pozdějším vývoji, zejména v takzvaných 

narcistických krizích - v podobě velikášského "Já". Ústřední problematika sadismu vězí právě 

v nevyřešených konfliktech na konci této vývojové fáze. V té době jde o odloučení a splynutí, o 

závislost a nezávislost, o uchvácení a osvobození. Pokud vývoj v této etapě selhává, přetrvávají 

velikášské narcistické fantazie. Ty se pak mohou projevovat v sadistickém přání všemocně ovládat 

jiné osoby a "používat" je ke svému prospěchu. Silné narcistické napětí se nedaří odstranit normálními 

sociálními postupy, takže nezbývá než zkoušet to sexuálně deviantními akcemi. Sadista svými akcemi 

křísí prapůvodní obraz narcistického vztahu. Ale strach ze splynutí z obětí vede k tomu, že se sadista 

oběti agresivně podřizuje. To také vysvětluje, proč se sadistické a masochistické prvky chování 

nacházejí v takové blízkosti. Obdobně jako se opuštěné dítě přimkne k medvídkovi prchá deviant do 

svého úchylného sexuálního chování. 

V této uzavřené oblasti sexuální odchylky se uplatňuje magické, dětské prožívání, zde se mohou 

vybít veškerá narcistická nashromážděná napětí. Po spíše pasivní závislosti dítěte v prvním roce života 

nastupuje ve věku tří let další stadium vývoje pudu - stadium análně sadistické. Dítě se teď pokouší 

ovládat okolní svět. Se zřejmým potěšením ničí předměty, dává prúchod vzteku a vzdoru. a protože 

dítě v této fázi napadá také osoby, které má rádo, vyvolávají tyto agresivní impulsy často konflikty a 

strach. Jestliže matka chápe a podporuje tento dúležitý krok ve vývoji, naučí dítě pohybovat se 

samostatně a rozlišovat vlastní pocity od pocitů matky. A dítě, protože respektuje přání rodičů, rozvíjí 

první morální kategorie dobra a zla. Až později se dotvářejí diferencovanější představy o hodnotách -

působí zde identifikace s rodiči - a tato hodnotová měřítka fungují nezávisle na trestu nebo na 

odměně. Toto vyčlenění svědomí chybí při tzv. delikventním trestném chování. 

Převaha análních pudových přání se projevuje velmi zřetelně například tehdy, jestliže se do sexuality 

vztahují hry se stolicí a močí. Také sprostá slova a ponižování, zlehčování ženy patří do tohoto okruhu 

chování. Nevědomý pocit slabosti a nejistoty, ale také závislost na ženě tvoří pozadí pro agresivní 
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obranu. Chlapec prožívá ve vývojové fázi mezi čtvrtým a šestým rokem svou mužskou identitu, která 

se zpevňuje, prožívá svou nezávislost a aktivitu. Pohlavní úd je ztělesněním rozkošnického prúzkumu 

okolního světa. V této falicko-narcistické fázi si chlapec přeje, aby matce prezentoval své objevené 

mužství, a rád by ji vtáhl do svých sexuálních aktivit.253 

Jenže dítě cítí, že je malé a závislé a také při normálním vývoji prožívá strach zjakési ztráty a 

strach z kastrace. 

Psychoanalytická teorie sadismu právě z toho, že muž podléhá kastračnímu komplexu, a proto 

zpúsobuje bolest, aby se ujistilo vlastní moci a mužnosti. U sériových vrahú je konkrétně uříznutí 

hlavy oběti podmíněno právě tímto komplexem a své kořeny má v žárlivých oidipovských představách 

syna snažícího se zničit svého otce?54 

Tyto strachy sílí, když dítěti vyhrožují trestem. Dítě se bojí toho, že ztratí právě získanou 

svobodu a nezávislost. Navíc se ještě v tomto životním období dostává dítě do oidipovské životní 

situace-chlapec chce matku vlastnit. Při sadomasochistickém vývoji jsou strachy, vyvolané touto 

konfliktní situací, zvláště silné. Falická orientace podmiňuje rust agresivity a vede k zesílenému 

pociťování sebe sama. Jenže rané vývojové procesy zrání vlastního "Já" ještě nejsou skončeny, proto 

je zátěž doléhající na dítě nadměrná - a dítě reaguje zvýšeným strachem. Nezvládá oidipovskou 

konfliktní situaci, odluka od sexuality rodičú se nezdaří. Mužská identita a mužské sexuální chování 

zústávají problematické, vztah k ženě je nadále zatěžován strachem a konflikty. Psychoanalyticky se 

tedy v deviaci objevuje falicko - narcistická fáze jakožto strach z kastrace a jako falická agresivita. V 

sadistické akci se deviant stále znovu ujišťuje, že není proč se bát a že mu nehrozí podmanění. 

Chatrnou mužskou identitu podpírá tím, že se chová zdúrazněně mužsky, stupňuje falickou agresivitu, 

obklopuje se předměty, jež mají charakter falických symbolú, jako jsou húl, bič, núž a zbraň. Zasahuje 

rány, podřizuje, trestá. Odvrácení kastračního strachu je zvlášť zřetelné u masochismu. Masochista 

akceptuje jednání, podobající se kastraci - tím se vykupuje z kastrace reálné. A protože 

spolurozhoduje o pravidlech rituálú, nemusí se bát, že bude vážně ohrožen. Existuje ovšem jeden 

dúkaz, který se vymyká duchu doby a nedá se popřít. Tímto úkazem je masochismus žen. Stále častěji 

ženy vypovídají, že v sobě pociťují silné masochistické tendence. Vnímají sex neodlučitelně s trestem. 

Chtějí být trestány z vlastní vúle. 255 

Protipólem sadismu je masochismus. U masochizmu je vzrušení dosahováno totálním 

odevzdáním se partnerovi, vlastním ponížením či utrpením.256 Lidé, kteří touto úchylkou trpí, 

nacházejí požitek a rozkoš v utrpení, které jim zpúsobuje jejich sexuální partner či najatá prostitutka, v 

naprostém odevzdání se partnerovi. Nechávají se například dobrovolně spoutat, bít rákoskou či 

řemenem, bičovat, řezat, pálit ohněm (i na genitáliích), kopat, rvát za vlasy, propichovat jehlami penis, 

varlata. Někteří si libují v tom, že jsou "donuceni" pojídat žížaly, červy či brouky, ale i stolici, pijí 

moč své dominy, slouží jako rohožka, po které šlape. Orgasmu mohou dosahovat ihned při "akci", a 

to bud' masturbací či samovolně, popřípadě později, při vzpomínkách nebo také vúbec ne. V každém 

případě však pociťují silné vzrušení, které zcela neguje vnímání bolesti. 257 

253 Goedtel, Reiner. Op. Cit., s. 36 - 38. 
254 Martingalová, Moira. Bestiální zab(jáci. Praha: Nakladatelství Jan Vašut, 2001, s. 79. 
255 Goedtel, Reiner. Op. Cit., s. 39. 
156 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 65. 
257 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 68. 
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Právě tato forma sexuálně- deviantní stimulace je příznačná pro mnoho sériových vrahů. 

Příkladem je třeba Edward Fish258
, který si do těla zapíchával jehly o délce 15 cm a to i do míst 

nervových zakončení nebo genitálií. Své děti pak nutil aby ho bili deskou posetou hřeby.259 

Činnosti, které sadomasochisticky (algolagnicky) orientovaní jedinci používají k dosažení sexuálního 

vzrušení a orgasmu, jsou velmi různorodé, od jlagelace (bičování), (sebe)svazování za účelem 

znehybnění (bondage), fyzickému (sebe)poškozování, tzv. fistingu (zasunování pěstí až celé ruky do 

konečníku nebo do pochvy), až k výlučně psychologickým metodám spojeným s hraním rolí.260 Mezi 

další algolagnické metody patří například orgánové mučení cBr61
, BDSM262

, brandinl63 a 

k · 264 span mg 

Atributem, který je však signifikantně přítomný jak u algolagniků, jiných sexuálně agresivních 

jedinců, tak ne sadistických sexuální vrahů je dynamická sexuální fantazie. Jedná se o jakési vnitřní 

zření, plánované prožívání, fantazijní snění a autonomní prožívání reality. Dynamická sexuální 

fantazie můžou být z velké části obsahem tzv. denního snění, které jako samostatný prediktor rovněž 

klasifikuji v osmi elipsovém modelu. 

Domnívám se, že sexuální fantazie "normálních" nedeviantních mužů j sou opakovaně 

v představách velmi podobné, tedy muž si (nezávisle na masturbaci) obvykle představuje konkrétní 

osobu na konkrétním místě v konkrétní poloze anebo osobu, která splňuje některé tělesné předpoklady 

(parciálně, tedy třeba s dominantními ňadry) a s tou souloží. Naproti tomu sexuální fantazie 

deviantních jedinců je dle mého názoru značně proměnlivá, s možnými přítomnými prvky násilí, které 

se eskaluje a tato představa se velmi dynamicky vyvíjí na základě nových zkušeností. 

Sexuální sériový vrah dovede dlouho potlačovat impulzivní a hybné síly svého podvědomí, kdy při 

sexuálních praktikách se psychicky i fyzicky poddává spíše své fantazii než probíhající sexuální 

realitě. Po jisté době však už není schopen této expanzivní obrazotvorné tenzi odolat a zaútočí na 

victimu bud' bez předešlé lokalizace, (tedy impulzivně, neorganizovaně, bez plánovaných scenérii) 

nebo s předešlou lokalizací, kdy vyhledává konkrétní victimu, která naplňuje scenérie jeho sexuální 

fantazie. U sexuálních sériových vrahů, tak popuštěním vlastních sexuálních fantazii do reality 

dochází k dynamickému prožitku této reality a téměř hyperexcitabilní úzkostnou reakci. Vzniklá 

úzkost z reálného nenaplnění kumulovaných sexuálních fantazií může vést kjejich rychlé úpravě a 

rozvíjení, jakožto i touze po brzkém nalezení victimy lépe odpovídající těmto atributům. 265 

K problematice pozitivních a negativních fantazií udává Stéphane Bourgoin, autor knihy 

"Bestiální vrazi", že sérioví vrazi si většinou ani nevzpomínají, že by měli pozitivní fantazie během 

svého dětství. Můžeme se jen domnívat, zda takové pozitivní fantazie vůbec existovaly, nebo zda je 

258 Albert Hamilton Fish aka The Moon Maniac, Werewolf of Wisteria, Vampire of Wisteria Cottage, Gray 
Man, Brooklyn Vampire, sériový vrah, lok. 23 států USA, akt. 1910-1934, vict. 100+. 
259 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 185. 
260 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 67. 
261 CBT (Cock and Ball Torture) - Mučení pohlavních orgánů používané při tvrdých sadomasochistických 
aktivitách. 
262 BDSM (Bondage domination sadism and masochism) - Vzrušení a sexuální prožitek se navozuje 
znehybňováním, dominancí a submisivitou. 
263 Branding (Značkování, ocejchování). 
264 Spanking (Sadomasochistická aktivita spojenou s prováděním výprasků). 
265 Drbohlav, Andrej. vývoj teorií biologické determinace dificility. Konference Postižený člověk v proměnách 

času", Hradec Králové 2004. 
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překryly negativní myšlenky. Je dokonce možné, že v jejich duchu absolutně absentovaly. Více než 50 

% z nich uvádí, že se fantaziemi plnými násilí zaobírala už před 18 rokem svého života a 21 % z nich 

tyto fantazie realizovalo do jednoho roku po jejich objevení. 

Tyto fantazie je možné ve skupině sériových vrahů na základě četnosti výskytu jejich tématické náplně 

dle Bourgoina klasifikovat následovně: 266 

druh fantazie výskyt v % 

soulož 81 % 

fetišismus 72% 

voyerismus 71 % 

sadomasochism us 39% 

exhibicionismus 25% 

bestialita 23 % 

obscénní bičování 22% 

travestismus 17 % 

prostituce 11 % 

koprofágie 7% 

V každém případě je masochismus a extrémní sadismus, ať už samostatně či v kombinaci 

hrůznou známkou chování zejména u lidí, kteří nemají kategorický imperativ ve smyslu života a 

smrti. U některých sériových vrahů se sexuálně deviantními sklony může docházet k přidružení 

dalších, ojedinělých, nicméně o to patologičtějších forem ukojení vlastního libida?67 

Z hlediska prevalence algolagnických preferencí v populaci jek dispozici údaj Hunta (1974), podle 

kterého v americkém výzkumu 4,8 % mužů a 2,1 % žen pociťuje vzrušení při působení bolesti a 2,5 

% mužů a 4,6 % žen při přijímání bolesti. Crepault a Couture (1980) ve svém výzkumu mužské 

populace nacházejí 14,9 % mužů, kteří uvádějí fantazie spojené s ponižováním žen, a 10,7 % těch, 

kteří maj í fantazie bití ženských objektů. Podle Amdta a spol. (1985) asi třetina žen, a dokonce až 

polovina mužů má fantazie spojené s přivazováním či svazováním partnera. Jak plyne z výzkumů, u 

mužů jsou fantazie spíše sadistického a u žen spíše masochistického obsahu?68 

V experimentální skupině 49 sexuálních sériových vrahů nacházím přítomnost algolagnie bez přímé 

diferenciace na aktivní či pasivní formu u 59 % jedinců. 

Dalším sledovaným je prediktor patologické sexuální agresivity. Sexuálního vzrušení a uspokojení je 

u patologické sexuální agresivity dosahováno překonáváním odporu napadené anonymní ženy a 

minimalizací její kooperace. V této diagnóze přitom není zřejmá žádná sadistická vloha v pravém 

slova smyslu (pachatelé oběť netrýzní a neprodlužují její utrpení). Tato deviace přesto přesto patří 

k vůbec nejnebezpečnějším. Z hlediska intruzivity chování devianta vůči obětem, tedy z hlediska 

266 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Nakladatelství NA V A, 1994, s. 27. 
267 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., 112. 
268 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 72. 
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intenzity prúniku do jejich intimní duševní či fyzické sféry.269 Z hlediska korelačních prediktorových 

závislostí je patologická sexuální agresivita silně významná v komorbidní vazbě s fyzickým týráním a 

agresivní rolí v šikanózních aktivitách, ale také materiální destruktivismus. Významnou spojitost 

shledávám z hlediska motivu a témat denního snění a dynamických sexuálních fantazií. Téměř lineární 

závislost je však u sexuální agresivity jako následku alkoholového abúzu či alkoholové intoxikace. 

Významným prediktorem této skupiny je bezesporu agresivní sadismus. K patologickým 

sexuálním agresorum v nejširším slova smyslu múžeme zařadit i v některých aspektech specifickou 

kategorii deviantú, právě tzv. agresivní sadisty (někdy se pro jejich označení užívají i termíny útočný 

či predátorský sadista) - tedy devianty, kteří pro dosažení vzrušení potřebují objekt svého zájmu před 

stykem, během něho či místo styku učinit nehybným. 

Podle Kolářského a Brichcína je extrémně nebezpečný právě tento typ devianta, zvláště pak pokud 

svou oběť znehybňuje a vylučuje její jakoukoliv erotickou součinnost. Podle autorú je v těchto 

případech zjevná souvislost faktu, že pachatel musí vnímat neeroticky ženu, v jejíž pochvě má svúj 

penis, s tím, že jeho sexuální deviace spojuje intromisi s predátorským chováním k oběti jako kořisti. 

V době činu má averzi k projevúm svobodné vúle a života oběti. Směřuje k rychlému znehybnění 

oběti - jako predátor, nikoli k prodlužování mučení jako pravý sadista. 

Dle Brittaina se vanamnéze agresivních sadistú často nachází i jiné deviantní aktivity -

exhibicionistické, voyeuristické, fetišistické, extrémní krutost ke zvířatům či zakládání požárů v dětství. 

Podle Jaroslava Zvěřiny na sebe téměř v polovině případů sexuální vrah upozornil již v minulosti 

spácháním nějakého méně závažného deliktu, jehož deviantní motivace byla podceněna - zejména 

atypickou expozicí genitálu, pokusem o znásilnění, znásilněním nebo jinými projevy sexuální 

agresivity.270 

Dalším prediktorem sexuální asfyxifilie27I , která je deviantní aktivitou, která múže púsobit 

jako masochistická. Dochází u ní k sexuálnímu vzrušení a někdy i k ejakulaci při přidušení. 

Tato deviace je však málokdy primárně motivována masochisticky. Její podstatou je využití nesporně 

erotizačního vlivu rdoušením navozené mozkové hypoxie. Asfyxifilní aktivity nejednou končí i smrtí 

devianta, kterému například selže zabezpečovací zařízení u často pracně vymýšlených dusících 

přístrojÚ. Nezřídka jsou pak mrtví nacházeni v převleku do ženských šatú, u této deviace tedy lze 

předpokládat i silnou transvestitickou složku. Někteří psychologové považují asfyxifilii za deviaci 

odlišnou od masochismu i pro absenci potřeby přítomnosti partnera a potřeby hraní rolí. Brittain 

(1970), ale později i Hucker a Blanchard (1992) poukazují na fakt, že existují případy, kdy se jedinci 

praktikující asfyxifi1ní aktivity dopouštějí sexuálních vražd.272 

V experimentální skupině 49 sexuálně motivovaných sériových vraM je zastoupení této specifické 

deviace již markantní (24 %) a pokazuje na častou komorbiditu téměř lineární závislosti s dalšími 

algolagnickými aktivitami. 

Do stejné kategorie jako například agresivní sadismus patří i většina sexuálních vraM (ani jim 

pravděpodobně nejde o zabití, ale o znehybnění objektu). Pro tyto devianty je dúležitá především 

možnost s oběťmi libovolně manipulovat. Někteří z nich po činu poškozují genitál obětí, uřezávají 

části jejich těla (prsa, genitál), později s nimi masturbují či je pojídají (nekrofi1ní sadismus, 

269 lbid., s. 46 - 49. 
270 lbid., s. 58. 
271 Sexuální asfyxifilie (erotická asfyxie nebo také hypoxifilie). 
272 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 70. 
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alternativní název nekrosadismus).273 Tento model agresivních sadistů tedy v sobě velmi často 

komorbidně implikuje nekrosadismus - trofeismus - orgánový fetišismus - kompulzivní 

masturbace. Tyto čtyři prediktory přesně kopírují časově vývojovou řadu, přičemž spojujícím 

objektem zájmu je eroticky parciálně preferovaná část těla.274 

Prediktor přítomnosti nekrosadismu v diagnostickém profilu definuje patologický sexuální 

zájem jedince o mutilaci, deformaci tvaru a parciální trofeismus mrtvé oběti, přičemž tyto části těla 

slouží k pojídání (nekrolagnii) za účelem vzrušení, kompulzivní masturbaci a k eskalaci nekrofilních, 

resp. thanatofilních sexuálních fantazií. Tuto spojitost potvrdila i korelační analýza, která kromě 

zmíněných vazeb naznačila i statisticky významnou spojitost s koprofilii a koprofágii (příp. 

exkrementovým fetišismem). 
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Sumarizace četnosti výskytu agresivních deviací v aktivitě u sexuálních sériových vrahů 
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IDAno .Ne DNezjištěno I 

Nekrosadismus 

Sociální závažnost zmíněných deviací jednoznačně poukazuje na jejich nebezpečnost v případné 

shovívavosti při odhalení v v dětském a dospívajícím věku. Mnoho těchto úchylek má totiž svůj 

předobraz už v dětství, kdy buďto nejsou vůbec zaznamenány nebo jim není přisuzována přílišná 

závažnost. Jedním z patrných apelů nutné pozornosti a možným předznamenáním patologické 

sexuality j e například týrání zvířat dětmi. 

Tyto děti velmi často zneužívají zvířata s obzvláštní krutostí. Zvířata škrtí, utínají jim hlavy, 

párají břicha, pálí je cigaretami nebo jim do těla zastrkávají výbušniny.275 

Psychiatr R. Felthous toto přisuzuje kombinaci rodičovské brutality a nepřítomnosti stabilní a 

emočně odpovídající role otce.276 

273 Ibid. , s. 58. 
274 Drbohlav, Andrej . AIgolagnie a pornograjie.Op. Cit., s. 6. 
275 Goedtel, Reiner. Sexualita a násilí. Op. Cit., s. 87. 
276 Martingalová, Moira. Bestiální zabijáci. Op. Cit., s. 75. 

132 



Reiner Godtel dokonce předpokládá, že potěšení, které prožívají diváci kohoutích a býčích 

zápasů, je také potěšením sexuálním.277 

Behaviorální prediktory (ukazatele, symptomy, indikátory) poukazují již v dětském věku na kauzální a 

komorbidní predikci (prognózu) budoucího antisociálního a patologického chování. Znalost následků 

(důsledku, reakce) nám dává možnost lépe a dříve analyzovat příčiny (akce) a seskupit je do 

predikčního modelu díky kterému tak předcházet jejich disruptivní evoluci. 

Tak roste mnohdy za zády společnosti člověk s vrahem ve své mysli, který jednou jen drobným 

spouštěcím impulsem popustí uzdu své patologické niternosti. Ze zkušených trýznitelů drobného 

zvířectva se nabitou svobodou po vymanění z nadvlády rodiny stává bestiální vrah lačnící po změně 

života v bolest a smrt. Není schopen přemoci niterný pud a naléhavé nutkání.278 

Sigmund Freud například považoval automasochismus, tedy pud agrese zaměřený dovnitř za 

nepotlačitelný. Úkolem člověka je omezit moc této inverze agresivity na minimum.279 

Deviace v Neagresivní I Voyeurismus II F65.3 

aktivitě deviace Exhibicionismus II F65.2 

První neagresivní deviací v aktivitě je voyeurismus28o a společně s druhým prediktorem 

exhibicionismu má nezastupitelné místo v konceptu behaviorálních prediktorů. Důvodem je fakt, že 

oba tyto prediktory jsou významně diferenciálně diagnosticky přítomné, vytváří komorbidní vazby 

(zejména s agresivními deviacemi) a s behaviorálními prediktory na ÉTA elipse. Obě deviace mají 

flagrantně iniciativní význam v profi1ech sexuálně dificilních jedinců obzvláště pokud se vyskytují 

v nízkém věku. 

Vzrušení je u této deviace dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních 

objektů, spojeným většinou s masturbací. Nejčastějším vysvětlením pro voyeuristické chování je 

předpoklad, že jde o sexuální stimulaci bez hrozby sexuálního kontaktu či odmítnutí. Voyeurismus je 

- podobně jako exhibicionismus - většinou velmi kompulzivního charakteru (s vysokou frekvencí 

deviantních aktivit spojených s uvolněním psychického napětí, s rezistencí vůči možnému 

terapeutickému ovlivnění) a často vede k neurotizaci parafi1ika a kjeho sociální izolovanosti. 

Druhou neagresivní deviací je již zmíněný exhibicionismus u kterého je vzrušení dosahováno 

odhalováním genitálu před neznámými ženami či dívkami. Toto odhalení je někdy spojeno s erekcí a 

masturbací. Exhibicionismus patří k nejčastěji se vyskytujícím sexuálním deviacím. Je silně nutkavého 

charakteru, a má proto i vysokou specifickou recidivitu. Pravý exhibicionista bývá bázlivý a nesmělý 

muž, často sociálně a partnersky dobře adaptovaný. Se svými objekty obvykle nenavazuje žádný 

kontakt , nekomunikuje s nimi a udržuje určitou vzdálenost. Často žije v iluzi, že ženám se jeho 

277 lbid., s. 62. 
278 Drbohlav, Andrej. vývoj teorií biologické determinace dificility. 
279 Freud, Sigmund. Abriss der Psychoanalyse. Psychologie Fischer, 1994 
280 Voyeurismus (voyerismus nebo také skoptofilie či slídičství). 
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chování líbí, že je dokonce sexuálně vzrušuje. Exhibice obsahuje i jakési nevědomé přání po 

pozitivní reakci objektu.28 1 

Četnost výskytu neagresivních deviací v objektu u sexuálních sériových vrahů 
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IDAno . Ne DNezjištěno I 

I přes častou plachost a spíše torpiditu chování u těchto jedinců nacházíme i podskupinu s vyšší 

agresivitou, která je neinhibovaná, stenická a extravertní. Například Zvěřina a spol. ve svém souboru 

exhibicionistů vyšetřených Cattelovým osobnostním dotazníkem 16 PF nacházejí u 41 % osobnostní 

nápadnosti ve smyslu inhibic a autismu, až u 31 % však rysy explozivní a agresivní. Dle Hrnčířové 

(1993) je možné v této skupině sexuálních delikventů nalézt i velký počet jedinců pocházejících 

z rodin s narušenými vztahy a s problematickou identifikační figurou otce. 

Z hlediska psychopatologického je exhibicionismus nejčastěji spojován s neurózami, psychózami, 

mentálním defektem a s poruchami osobnosti.282 Výsledky v experimentální skupině poukázaly na 

výrazné zastoupení voyeurismu (74 %) v profilu těchto pachatelů, což si vysvětluji introspektivním 

konfliktem intenzivních a eskalujících sexuálních představ se seberegulačními mechanismy. 

Voyeurismus je tak v podstatě formou uzavírání fantazijmího modelu oběti . 

28 1 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 33 - 41. 

282 Ibid., s. 42. 
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8.2 Deviace v objektu 

Jako deviace vobjektu označujeme kvalitativní poruchy sexuální motivace charakterizované 

neadekvátním zaměřením erotické touhy, tedy tím, na jaký objekt je orientována sexuální apetence. 

Fetišismus F65.0 

Orgánový fetišismus n. a. 

Trofeismus n. a. 

Deviace v objektu 
Koprofilie a koprofágie n. a. 

Pedofilie F65.4 

Gerontofilie n. a. 

Nekrofilie n. a. 

Zoofilie n. a. 

Prvním prediktorem této skupiny, který je podstatou přítomen i v jiných deviacích je fetišismus. V případě 

této deviace jde o erotické zaměření na neživé předměty nebo na části těla (v těchto případech mluvíme o 

parcialistickém zaměření, resp. parcialismu), které zastupují normální sexuální objekt. Diagnostikován by 

měl být pouze v případech, kde je fetiš nejdůležitější podmínkou sexuálního vzrušení a uspokojení. 

Fetišistické aktivity jsou založeny na masturbaci s preferovaným předmětem nebo na zařazení fetiše do 

partnerských sexuálních aktivit.283 

Za extrémně nebezpečný prediktor sexuálních deviací, který je specifickou variantou fetišismu, lze 

považovat takzvaný orgánový fetišismus, který leč není specifikován ani v manuálu MKN 10. ani 

v DSM. IV. - považuji jeho klasifikaci a hledání komorbidních vazeb v behaviorálních schématech za 

naprosto zásadní. Důležitost pozorného diagnostikování této deviace shledávám zejména v její časté 

přítomnosti a kombinaci v behaviorálních modelech mnohonásobných vrahů. Tato deviace, která je 

charakteristická tím, že jako předmět masturbace a sexuálního zájmu deviantovi slouží části těla či orgány 

oběti. Z hlediska kauzálního zapojení této deviace v pravděpodobném vývojovém schématu je možné 

sledovat osu následovně: 

Hostilita ke zvířatům, agresivní sadismus --t algolagnie, nekrosadismus --t trofeismus, kompulzivní 

masturbace --t orgánový fetišismus --t Renfieldův syndrom, algolagnie.284 

Z důkladného studia kauz sexuálních sériových vrahů vyplývá fascinace orgány jako "patologického 

parcialismu" velmi často a je ji patrně možné vysvětlovat různými způsoby. Skutečné vnímání tohoto 

trofeismu (který není jen připomínkou dominance a pokoření jak je tomu u čistého trofeismu) lze jen 

předpokládat a domýšlet v horizontech patologické fantazie těchto jedinců. Ze skupiny 49 zkoumaných 

sexuálních vrahů a 172 jinak motivovaných sériových vrahů mohu jen vyvozovat a předpokládat možné 

varianty vnímání a funkce v komplexním procesu lokalizace - znásilnění - torturizace - mutilace a vraždy. 

V tomto kontextu je potřeba zmínit další prediktor, kterým je trofeismus. U trofeismu je parciální 

zaměření na oběť dáno vrahovou touhou připomínat si dominanci i dlouho po činu pohledem na tělesnou 

trofej. Například děti s hostilním chování vůči zvířatům často uřezávají zvířeti hlavu, kterou si schovávají 

283 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 93 - 95. 
284 Drbohlav, Andrej. Algolagnie a pornografie. 
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a slouží bud' k prostému znovuprožití dominance či masturbaci. Někteří autoři udávají, že agresoři týrání 

zvířat si vybírají zvířata submisivní a odolná, která v sobě nesou spíše symboliku ženy a proto se často 

cílem těchto patologických aktivit stávají kočky. Sérioví vrazi podobně mnohdy schovávají části těl (u 

trofeismu hlavně hlavu a pohlavní orgány) k účelům znovuprožití dominance, masturbaci či antropofágii. 

Specifický rozdíl mezi orgánovým fetišismem a trofeismem je v tom, že trofeismus má spíše psychický 

aspekt opětného prožívání nadvlády a připomenutí moci, zatímco u fetišismu je orgán předmětem 

sexuálního znovuprožití v podobě masturbace či erotického obcování. 

1. Hlava - mnoho sadistických vrahů se domnívá, že hlava je nositelem života, resp. rozhoduje o 

pohybu a činech člověka a teprve její faktické oddělení od trupu znamená skutečnou smrt oběti. 

Hlava jako schránka mozku. Hlava jako centrum vnímání. Částečně tuto preferenci lze vnímat i 

jako parciálně určenou oblast nenávisti. Například někteří vrazi udávají, že svou oběť vybírali 

podle podobnosti s vlastní matkou. Tento trofeistický aspekt má tedy význam znovuprožití jak 

činu tak nenávisti a zkušeností s vlastní matkou. Pro jiné pachatele je výrazným impulsem 

nekontrolovatelné agrese symetričnost a zdánlivá dokonalost ženského obličeje, kterou si 

vysvětlují jako znak prostituce, promiskuity, "čisté špíny" a masky. Ženu trestají za krásu a 

přisuzují ji, že své krásy zneužívá k ovládání mužů. Často se s tímto druhem nenávisti pojí vlastní 

opakovaný traumatický zážitek ze selhávání v komunikaci s takovými ženami, s odmítnutím či 

poruchami erekce. Trofeismus tohoto druhu se může pojit i s následným psychotickým a 

paranoidním vnímáním reality, které jako proces je pro daného agresora výrazně silnějším 

momentem než samotné znásilnění a vražda. Například Jeffrey Dahmer285 u kterého motivem 

brutálních činů byla paranoidní snaha usmrtit člověka, uříznout mu hlavu a posléze jej opět 

vzkřísit. U Dahmera byla volba oběti dána silnou nenávistí k homosexuálům, přičemž sám měl 

homosexuální tendence a tak vlastně přenášel nenávist k sobě na jiné. Jiný vrah Edward Gein286 

zase v hlavách svých obětí viděl svou matku a pokoušel se maximálně upravit obličej oběti 

(líčením, plastikou) k obrazu vlastní sexuální představy dokonalosti. 

2. Oči - lze se domnívat, že parciální zaměření na oči je dáno touhou zbavit oběť jak možnosti vidět, 

tak možnosti identifikovat pachatele (a to i v případě, že oběť zavraždí a rozřeže, tak tento strach 

převládá až do chvíle odstranění očí). Někteří pachatelé udávají, že oči své oběti vyňali proto, aby 

ji zbavili obrazových vzpomínek a mohli se řízením vlastních patologických fantazií těchto 

vzpomínek zmocnit. Příkladem tohoto parcialismu je kauza Andreje Chikatila287
, který se dovedl 

z chorobného strachu i opakovaně navracet na místa pohřbených těl a znovuopětným vyhrabáním 

těla se ujistit, že oči nejsou zpět v hlavě, protože se domníval, že v nich je vidět poslední obraz, 

který před sebou oběť měla. 

3. Orgány dutiny břišní - představují patrně touhu po úplné destrukci vzájemně propojených 

mechanismů a funkčních částí těla. 

4. Pohlavní orgány - jsou u trofeismu patrně parciálním symbolem erotické touhy, prožitků, 

nástroje a místa zrození. U některých pachatelů múže vagína vyvolávat právě tyto pocity nenávisti 

za vlastní zplození, tedy nenávisti k matce. U jiných tento trofeismus má atributy specifického 

2gS Jeffrey Lionel Dahmer aka Millwaukee Canibal, sériový vrah, lok. (USA). akt. 1978-1991, viet. 17+. 
2R6 Theodore Edward Gein aka Plainfield Ghoul, sériový vrah, lok. Wiseonsin (USA). akt. 1944 -1957, viet. 15+. 
287 Andrei Romanovieh Chikatilo aka The Mad Beast, The Rostov Ripper, Citizen X, sériový vrah, lok. Rostov 
na Donu (Rusko), akt. 1978-1990, viet. 53+. 
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orgánového fetišismu, kdy deviant manipuluje s ženskými pohlavními údy pro vytvoření 

(realizaci) vlastních sexuálních představo tom, že je ženou. U dalších vrahů je spojitost s tímto 

trofeismem podobně motivovaná jako v trofeismu hlavovém (popsáno výše), kdy nenávist 

k ženám (msta na ženách) je symbolicky přenesena na "nástroj" ženské dominance a ovládání, 

kterým je její vagína nebo prsa. 

Dalším prediktorem této komparačně diagnostické skupiny je koprofílie a koprofágie, jakožto 

pudový sexuální sklon, který pramení z análně erotického vývojového stádia dítěte. Koprofil sbírá 

fekálie svých přátel nebo milenek a používá je k onanii, nebo je suší, označuje a pěstuje s nimi 

"harémový kult", pomazává se výkaly nebo je mačká v dlani. Koprofilové sbírají také často toaletní 

papír a zachází s ním jako s milostným dopisem. Dalším je pojídání výkalů. Nutkavé jednání u 

schizofreniků a nutkavá představa u exkrementových fetišistů, masochistů a extrémních forem anální 
erotiky.288 

Koprofágie (pojídání exkrementů) či Urofilie (moč) jsou dalšími možnými variantami. Dle 

Bourgoina je koprofilie (exkrementofilie) zastoupena 7 % v sexuálních fantaziích sériových vrahů.289 

V rámci konceptu diagnostické komparace se však domnívám, že bude tento prediktor na základě 

kontrolních studií spíše nadbytečný. 

Sumarizace četnosti výskytu vybraných deviací v objektu u sexuálních sériových vrahů 
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Dalším prediktorem této skupiny je pedofilie. U této deviace jde o erotické (erotosexuální) zaměření 

na objekty v prepubertálním věku. Pedofilové jsou lidé, kteří preferují jak fyzickou nezralost objektu, 

tedy nepřítomnost sekundárních pohlavních znaků (chybění pubického ochlupení a prsů u dívek). 

Rozeznáváme pedofilii heterosexuální, homosexuální a bisexuální (ambisexuální). Jiné dělení 

288 Kolektiv autorů. Sexuální orientace a zaměřenÍ. Časopis Sexus - informace o lidské sexualitě. Op. Cit.. 
289 Bourgoin, Stéphane. Bestiální vrazi. Op. Cit. , s. 47. 
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předkládá Groth (1983)290, když u pachatelů pedofilních deliktů vytváří dvě kategorie: fixovaný a 

regredovaný jedinec. Fixovaný pedofil je vývojově ustrnulý, takže není s to rozvinout sexuální zájem 

vůči dospělým a dítě zůstává jeho primárním sexuálním objektem. Regredovaný pedofil sice už prošel 

sexuálním vztahem s dospělým, ale po frustraci touto interakcí se vrací k zájmu o děti. Toto dělení 

vychází zejména z psychodynamických a psychoanalytických předpokladů. 

Podle psychodynamických teorií etiologie pedofilie je prolomení tabu sexuální nedotknutelnosti 

dítěte u pedofilního muže vysvětlitelné faktem, že tváří v tvář nezralému sexuálnímu objektu je 

schopen lépe prožít maskulinní a dominantní roli než v akci s dospělou partnerkou (Storr, 1964). 

Psychoanalyticky orientovaní odborníci předpokládají příliš úzký vztah takového jedince s matkou, 

který znemožňuje navázání neohrožuj ícího vztahu s jinou dospělou ženou, nebo tvrdí, že pedofilní 

aktivity jsou pouze opakováním vzorců chování, které byly v dětství úspěšné - tedy že pedofilové, 

raději než by navazovali zralé sexuální vztahy, v dětech hledají stejný typ partnerů, s nimiž měli 

v minulosti podobné aktivity. 

Důležitým diagnostickým vodítkem při zjišťování pedofilie je tzv. pedagogicko-estetický komplex. 

Tento pojem vyjadřuje skutečnost, že celá pedofilova osobnost je strukturována podobně jako 

osobnost dítěte (Brzek, 1997). Svět dětí je proto pravým pedofilům blízký, cítí se v něm bezpečně, 

uvolněně, neutlačováni úzkostným očekávání. Dětem rozumí a jsou v dětském kolektivu obvykle 

velmi dobře přijímáni.291 

Z kazuistik sexuálních sériových vrahů orientovaných na dětskou oběť jednoznačně vyplývá, že ve 

svém okolí požívali tito jedinci velkého uznání, často se zapojovali do přípravy různých akcí pro děti a 

odhalení bylo velkým překvapením jak pro blízké přátele tak i rodinné příslušníky pachatele. Tito, co 

do činu, vysoce organizovaní jedinci dovedou své preference a aktivity naprosto skrývat. 292 U 

některých pachatelů se můžeme setkat s tím, že své brutální činy zaměřené na děti vysvětlují jako mstu 

minulosti (to v případě, že byli sami v dětství znásilňováni) anebo jako poslání (kdy chtějí co nejvíce 

dětem určité věkové kategorie zprostředkovat vlastní hrůznou zkušenost z dětství a tak je stejným 

způsobem stigmatizovat).293 

Výzkumy prokazují, že zastoupení deviantních mužů je vyšší mezi pachateli extrafamiliárních 

zneužití ve srovnání s pachateli incestních deliktů, mezi pachateli homosexuálních deliktů ve srovnání 

s heterosexuálními pachateli, a mezi pachateli s více oběťmi ve srovnání s pachateli jednorázových 

zneužití (Freund a Watson, 1991 )294. 

Pachatelé sexuálních agresí vúči dětem či dospívajícím jsou bud' nedeviantní muži, u nichž základní 

porucha spočívá spíše v oblasti osobnostní či charakterové, kteří si dětský objekt volí jako náhradní, 

nebo - pokud jde o pachatele deviantní - jsou to většinou pedofilně orientovaní sexuální agresoři či 

pedofilní sadisté. Ti pak přímo preferují překonávání odporu či trýznění dětské oběti (s větší mírou 

použitého násilí se obvykle setkáváme u homosexuálně pedofilních trestných činů). V některých 

290 Groth, A. N. Treatment of sexual offenders in a correctional institution. In Greer, 1. - Stuart, 1. The sexual 
aggressor. Van Nostrand Reinhold, New York, 1983. 
291 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 74 - 76. 
292 Drbohlav, Andrej. Klastfikace vybraných etopedických predikátorů dtficility vedoucích k typologizaci modus 
operandi u mladistvých sériových vrahů. 
293 Drbohlav, Andrej. Behaviorální prediktory u sexuálních sériových vrahů. In Konference Etodays 2004, 
Univerzita Hradec Králové, 2004. 
294 Freund, K. - Watson, R. Assesment oľ the sensitivity and specificity (Jľ a phallometric test: An update od 
phallometric diagnosis oľpedophilia. Psycholog. Assess. 3, 1991, s. 254 - 260. 
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případech pak jde o gynefilního (tedy na dospělou ženu zaměřeného) sexuálního agresora či sadistu, 

který si dětský objekt zvolí pro jeho snadnější dostupnost a menší pravděpodobnost prozrazení.295 

V dětství pedofilních pachatelů, a to dokonce častěji než u sexuálních agresorů a expozérů, 

nacházíme dysfunkční výchovné prostředí, disharmonické vztahy mezi rodiči a neadekvátnost 

identifikační figury otce (Pondělíčková a spol., 1969). Mnozí pedofilní delikventi uvádějí zanedbávání 

v dětství ze strany rodičů (Davidson, 1983) a mnozí považují své rodiče za hostilní a trestající 

(Finkelhor, 1984).296 

V experimentální skupině 49 sexuálních sériových vrahů nacházím pedofilní deviaci či pedofilní 

zaměření na oběť u 45 % probandů. Nelze však tuto věkovou diferenciaci victimy u těchto pachatelů 

generalizovat. Explicitně pedofilně orientovaných mnohonásobných vrahů je ve skutečnosti jen něco 

kolem 10 %. U ostatních je věkové spektrum obětí rozloženo rovnoměrně. 

Dalším prediktorem této skupiny je gerontofilie, tedy preference partnerů se zřetelnými znaky 

involuce, obvykle ve věku rodičů či prarodičů devianta. Ve skupině sériových vrahů je sexuální 

preference tohoto druhu jakožto takto specifická lokalizace oběti zastoupena u 31 % jedinců nicméně 

podobně jako u pedofilie se nejedná o signifikantně majoritní zastoupení obětí v této věkové kategorii. 

Z hlediska viktimologické preference lze gerontofilii v této skupině diagnostikovat jen u 4 - 9 % 

probandů. 

Následující prediktor do jisté míry úzce souvisí se dvěma, které jsou v konceptu rovněž 

obsaženy. Jedná se o nekrofílii a přímou spojitost s nekrosadismem (elipsa ZÉTA) a fascinací smrtí 

(thanatofilní inklinace na BETA elipse). Tyto tři prediktory je však i přes společné prostředí a atributy 

objektu zájmu nezbytné zcela oddělit. 

Při nekrofilii preference deviantů variuje od prosté touhy být v přítomnosti mrtvého těla a fascinace 

vším kolem pohřbů a mrtvol až po aktivity zahrnující líbání, objímání, cunnilingus i vaginální či 

anální soulož s mrtvým tělem. Prevalence nekrofilie v populaci není známa, popisovány jsou spíše jen 

ojedinělé kazuistiky. Rosman a Resnick (1989)297 shrnuli retrospektivní poznatky ze 122 

publikovaných i nepublikovaných případů osob s nekrofilním chováním z různých zemí (92 % mužů a 

8 % žen): 15 % jedinců tohoto souboru se považovalo za bisexuálně orientované a 15 % za 

homosexuální; 57 % z nich pracovalo v profesích, které jim umožňovaly přístup k mrtvolám, většinou 

v nemocnicích, márnicích či jako zaměstnanci pohřebních služeb; 56 % z nich trpělo poruchami 

osobnosti a 17 % psychotickou poruchou. Většina z nich měla v anamnéze i normální sexuální 

zkušenosti, 40 % bylo ženatých či rozvedených. Častý byl u nich výskyt abúzu alkoholu.298 

Alkohol sehrává zásadní roli i ve spojitosti s výše popisovanou pedofilii. Například Langevin a Lang 

(1990) ve své obsáhlé studii například zjišťují, že až 56 % ze 123 zkoumaných pachatelů pedofilních 

deliktů jejich souboru splňovalo kritéria pro diagnózu alkoholismu a 18 % pro diagnózu drogového 

abúzu. 299 

295 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 77. 
296 lbid., S. 80. 
297 Rosman, 1. P. - Resnick, P. J. Sexual attraction to corpses: A psychiatrie review ofnecrophilia. Bull. Amer. 
Acad. Psychiat. Law 17,1989, 153 - 163. 
298 lbid., s. lOl. 
299 lbid., s. 79. 
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Posledním prediktorem této skupiny je zoofilie charakteristická preferencí zvířat jako sexuálních 

objektů. Aktivity se zvířaty mohou zahrnovat felaci, cunnilingus, anální i vaginální soulož nebo 

masturbaci objektu. 

Sumarizace četnosti výskytu vybraných deviací v objektu u sexuálních sériových vrahů 
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Ve svém výzkumu sexuálních fantazií mužů zjistili Crepault a Couture (1980)300 zoofilní představy u 

5 % svého souboru. V experimentální skupině se tato deviace objevila u 14 % jedinců, což potvrzuje 

celkovou patologii osobnosti pachatelů sériových sexuálně motivovaných vražd. 

8.3 Prediktory sexuálních stavů 

Tuto skupinu j sem nazval jako sexuální chování, protože vybrané prediktory prostě nelze zařadit jinam 

kupříkladu do deviací. Jedná se o projevy nebo rysy chování, které jsou jednoznačně spojeny se 

sexuálním prožívání, sexuálními hodnotami a mormami a také sexuální touhou. 

Dobrovolná prostituce 

Sexuální promiskuita 
Sexuální stavy Sexuální izolacionismus (F52.0)3UI a (F52.1)3uZ 

Kompulzivní masturbace 

Prvním prediktorem této skupiny je dobrovolná prostituce, kterou jako jev klasifikuje v konceptu 

diagnostické komparace z důvodu jednoznačně přítomného autonomního voluntarismu. Tento 

300 Crepault, E. - Couture, M. Men 's erotic fantasies. Arch. Sex. Behav. 9, 1980, s. 565 . 
301 Dle MKN 10. - F52.0 - Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy. 
302 Dle MKN lO. - F52.1 - Odpor k sexu (sexualitě) a nedostatečné prožívání sexuální slasti. 

140 



prediktor souvisí svým výskytem výlučně do dětství a poukazuje tak jednoznačně nejen na 

sociokulturní a hodnotové zázemí rodiny, ale i na atributy vyvíjející se osobnosti. Jev je nezbytné 

posuzovat skutečně jen vobdobí od 5 do 16 let, protože později múže být a bývá prostituce 

motivována také finančně, zatímco v nízkém věku múže ukazovat spíše nezvladatelné sexuální 

potřeby a touhy. Z hlediska diagnostického je dúležité mít na paměti onu dobrovolnost, tedy 

jednoznačně oddělovat dětskou prostituci z vlastního rozhodnutí a dětskou prostituci z rozhodnutí 

agresora jako například u komerčního sexuálního zneužívánÍ. Statisticky je dobrovolná prostituce 

v dětství lineárně spojena s dromománii a jistá, sice slabá závislost je patrná se zkušeností se sexuálně 

abusivním chováním jako oběti. 

Další prediktor múže být přítomen jako příčina, přímý dúsledek anebo zcela nezávisle na 

dobrovolné prostituci a jedná se o sexuální promiskuitu. Její vymezení není lehké určit, nicméně 

v kontextu sexuálních sériových vrahú považuji za promiskuitní chování takový stav, kdy jedinec 

navazuje vztahy s objekty svých sexuálních zájmú jen za účelem jejich uspokojení, zpravidla nemá a 

nevyhledává partnerské vztahy, dlouhodobý vztah není schopen akceptovat a budovat, sexuální 

promiskuta múže mít ambisexuální atributy spojené s drogovým a alkoholovým abúzem a 

v neposlední řadě je tento zpúsob sexuální realizace eretickými episodami v jinak převažující torpiditě 

chování takových jedincú. Sexuální promiskuita bývá spojena s expanzivní sexuální fantazií (nikoliv 

přímo vývojově eskalující, ale spíše proměnlivou) a potřebou bud' hypersexuální či kompulzivně 

masturbační. Korelačně je promiskuita znakem dromomanického chování a alkoholového abúzu 

v dětství a dospívání. 

Třetí prediktor této skupiny múže do jisté míry vyjadřovat opak sexuální promiskuity a 

extrovertně projevované hypersexuality. Jedná se totiž o sexuální izolacionismus, jež do jisté míry lze 

považovat za projev hyposexuality - toto určení však nelze generalizovat. Diagnosticky je možné 

tento behaviorální izolacionismus patrně vnímat jako nedostatek, ztrátu či odpor k sexuální touze a to 

v dikci MKN 10. Jedním z dúvodú izolacionismu múže být neschopnost erekce, dyspareunie303 nebo 

například Klinefelteruv syndrom. 304 Tyto frigidní a hypoaktivní touhy mohou být u jedince spojeny se 

silnými negativními pocity a vyvolávat strach a úzkost. Příčinou sexuální apatie a ambivalence múže 

být také Posttraumatická stresová porucha (PTSD), resp. vysoce traumatická episoda z dětství, která je 

spojena se zkušeností z fyzického, psychického, ale zejména sexuálního zneužívánÍ. V takovém 

případě je sexuální izolacionismus nejen poruchou, následkem, ale hlavně obranným mechanismem. 

Mohou však existovat jedinci (a ze skupiny sexuálních sériových vrahú se rekrutují často), kteří sice 

neprojevují známky externě vyjádřeného zájmu a sexuálního chování, ale sexuální prožívání, resp. 

erotické fantazie narušeny nejsou. Právě u takového jedince, u kterého nedochází k uvolnění sexuální 

tenze mnohdy ani masturbací - múže vzniknout prostředí silně ambivalentních, bizarních a 

eskalujících erotických představ plných torturizace a mutilace. V jistém ohledu je takový jedinec 

"instantním vrahem", stačí obrazně ,Jen zalít horkou vodou", resp. stačí malý impuls (alkohol, drogy, 

oběť připomínající matku, atd.) a svým niterným scenériím zla nechá vyniknout v plném rozsahu. 

303 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit., s. 154. 
304 Drbohlav, Andrej. vývoj teorií biologické determinace d(ficility.Op. Cit.. 
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Kompu/zivní 
masturbace 

Posledním prediktor, avšak v profilu (modelu) sexuálně motivovaného sériového vraha, tím jedním 

z nejdůležitějších je prediktor kompulzivní masturbace. Tento behaviorální jev se kauzálně pojí 

s velkým množstvím prediktofŮ v tomto konceptu. Tyto hyper autoerotické tendence oddalují 

exteriorizaci sexuálních fantazií a jsou aktivitou, která je ve středu zájmu těchto jedinců již od útlého 

věku ve spojení s hostilitou ke zvířatům, pyrománii (pyrofílií) anebo hypersexualitou. Těžko určovat 

četnost masturbace od které už ji lze označit za patologickou podobu chování, ale spíše lze vymezit 

diagnostická vodítka v oblasti specifikace motivu a prostředí. Jedinec s kompulzivní potřebou 

sebeukájení zpravidla nemá morální a normní imperativ k prostředí a masturbuje kdekoliv, kde je 

ukojení potřeby neodkladné a v blízkosti je objekt sexuálního vzrušení. Mohou to být prostředky 

hromadné dopravy, plavecké areály, nemocniční zařízení nebo místa veřejného setkávání. 

Kompulzivní masturbace nemusí být zákonitě spojena s exhibicí a expozicí genitálu. Předmětem 

erekce tedy nemusí být fakt, že je jedinec viděn, ale jen interakce motivu a masturbace. Tento 

prediktor patří k nejužšímu modelu (profilu) sexuálně deficilních jedinců a obzvláště sexuálně 

motivovaných vrahů v sérii. Explicitně se pojí s inklinací k pomografii a dennímu snění (dynamické 

sexuální fantazii) a silnou závislost je možné sledovat s prediktorem pyromanie (pyrofilie), 

nekrosadismu a agresivního sadismu. 
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9. Behaviorální prediktory - Éta elipsa 

Elipsa ÉTA behaviorálních prediktorů je značně rozsáhlá a komorbidně velmi aktivní. 

Rozdělil jsem ji do tří skupin, které se však mohou výrazně proHnat. První skupina mapUje 

behaviorální syndromy, tedy takové poruchy jejichž etiologie není výlučně psycho-sociá1ní, ale také 

hereditámí a neurologická. Druhá skupina behaviorálních poruch poukazuje bud' na 

psychopatologické a behaviorálně patologické poruchy, ale také na dlouhodobé procesy, které 

ovlivňují, mění a řídí projevy chování daného jedince. Třetí skupinou je kategorie behaviorálních 

stavll, tedy údajů o dynamice chování, řízených fantaziích, ovlivňujících životních zážitků a 

deviantních forem prožívání a chování. 

Při vytváření této skupiny bylo hlavním úkolem nalézt konsenzus mezi značně rozdílným náhledem na 

poruchy chování v DSM IV. - TR a MKN 10 .. Tento výběr byl doplněn behaviorálními poruchami, 

které souvisí se známými modely z behaviorální a forenzní psychologie a dále prediktory, které mají 

informačně deskripční charakter. 

ÉTA elipsa - behaviorální prediktory 

Setká { 
IJ se SmrtI.. . 

Krádež.e. 
.-.-.......... ., . 

.. P.re.v.alantnLdynamika.cbovJilll_ ..... _ .. .... . ... ..... .... .... ........... ......... ... Kleptománie ... . 

Vulgarita .. ········· 
.. " .................................................. . ························......OromOmtmie . 

/ 
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ADHD/ADD (F90)305 a (F91)306 

ODD (F91.3io7 

lED (312.34)jU~ 

Behaviorální syndromy 
Hyperexcitabilita (309.4iOY 

LD \.I.·U.I. 
F81.9)3IU 

PTSD (F43.1i ll 

9.1 Behaviorální syndromy 

Prvním syndromem této skupiny je prediktor ADHD neboli Hyperaktivity s poruchou pozornosti nebo 

případně ADD, tedy prosté poruchy pozornosti bez hyperaktivity. Může mít různé příčiny, nejčastěji jde o 

nějakou odchylku funkce centrální nervové soustavy. Hyperaktivní chování může být projevem 

prenatálního či perinatálního poškození mozku, ale může být i geneticky podmíněno. Jinou prosazovanou 

příčinou je údajně lehká mozková dysfunkce, tzn. drobné, difuzní poškození mozku nebo abnormalita 

neurotransmiterů. Hyperaktivita je nadměrné nutkání k pohybu, k aktivitě, která je neúčelná a 

nesmyslná.312 

V těžší podobě syndrom vážně poškozuje jak děti, tak dospělé jedince. Postihuje 3-5 % dětí ve 

školním věku (některé studie uvádějí až 18 %) a 2 % výskytu v průběhu dospívání. Závažné je současné 

postižení těchto dětí opoziční a antisociální poruchou chování, které se u nich vyskytuje přibližně v 50 % 

případů.313 

Poruchy chování vznikají často následkem zneužívání a týrání jedince v dětském věku a mnohdy i 

nesprávnou funkcí čelních mozkových laloků nebo těch oblastí mozku, které jsou skrze ně vzájemně 

propojeny. Tento fakt můžeme připsat individuálním rozdílům v rychlosti vývoje frontálních mozkových 

laloků a rozdílnému průběhu myelinizace nervových vláken. ADHD je behaviorální syndrom - komplexní 

systém mnoha spřažených příznaků. 314 Diagnosticky se ADHD může lehce zaměnit s jinými poruchami 

jako například s poruchou autistického spektra, obsedantně kompulzivní poruchou, Tourettovým 

syndromem nebo poruchou příchylnosti.315 

305 Dle MKN 10. - F90.0 - Porucha aktivity a pozornosti. ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder. 
306 Dle MKN 10. - F90.1 - Hyperkinetická porucha chování, 
307 Dle MKN 10. - F91.3 - Porucha opozičního vzdoru. ODD - Oppositional dejiant disorder. 
30H Dle DSM IV. - TR - 312.34 -Intermittent explosive disorder. 
309 Dle DSM IV. - TR- 309.4 - Disturbance ofEmotions and Condllct. 
310 Dle MKN 10. - F81.0 - F81.9 - Specifické vývojové poruchy školních dovedností. LD - Learning disabilities. 
3 II Dle MKN 10. - F43.1 - Posttraumatická stresová porucha. PTSD - Posttraumatic stress disorder. 

312 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Op. Cit., s. 83. 
313 Koukolík, F. - Drtilová, J. Život s deprivanty l. Zlo na každý den. Nakladatelství Galén, 2001, s. 192. 
314 Pincus, H. 1. Masoví vrazi. Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 76. 
315 Munden, A. - Arcelus, 1. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Nakladatelství Portál, 2006, s. 40 - 42. 
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V experimentální skupině sexuálně dificilních jedinců byl syndrom ADHD diagnosticky přítomen u 

53 % z nich. Podobně vysokou prevalenci (43 %) jsem zaznamenal i u dalšího prediktoru, kterým je 

syndrom ODD (oppositional defiant disorder) neboli syndrom opozičního vzdoru. Z hlediska 

behaviorálního je potřeba tento syndrom oddělit od jiných známých projevů vzdoru, které řadíme pod 

poruchy chování (teoreticky, bez podpory diagnostického manuálu) jako takzvaný vzdor a negativismus 

anebo hostilní poruchy chování (s podporou diagnostického manuálu) v rámci socializované a 

nesocializované poruchy chování atd .. 

1) ODD (F91.3 - Porucha opozičního vzdoru) - Tento typ poruchy chování je charakteristický výskytem 

u dětí ve věku do 9 či 10 let. Je definován přítomností výrazného vzdorovitého, neposlušného, 

provokativního chování a nepřítomnosti vážnějších dissociálních nebo agresivních činů, které by 

narušovaly zákon nebo práva druhých. Podstatným rysem této poruchy je negativistické, nepřátelské, 

vzdorovité, provokativní a rušivé chování, které je jasně mimo rámec normálního chování pro dítě 

stejného věku a stejného sociokulturního zázemí a které nezahrnuje vážnější narušování práv druhých, 

jak to je vyjádřeno agresivním a dissociálním chováním specifikovaným pro kódování poruchy 

chování kategoriemi F91.0 a F91.2. Děti obvykle mají tendenci být zlostné, podrážděné a snadno 

rozzlobené druhými, které obviI1ují ze svých vlastních chyb a nesnází. Obecně mají nízkou frustrační 

toleranci a snadno ztrácí duševní rovnováhu. Jejich vzdorovitost má typickou provokativní kvalitu, 

takže podceI1uje konfrontace a obyčejně projevuje nepřiměřenou míru hrubosti, nekooperativnosti a 

podporu k autoritě. Často je toto chování nejevidentnější interakcí s dospělými či vrstevníky, které dítě 

dobře zná. Klíčovým rozlišením od jiných poruch chování je nepřítomnost chování porušujícího 

zákony a základní práva druhých, jakým je krádež, surovost, týrání, znásilI10vání a ničení.316 Výzkumy 

uvádějí prevalenci opozičního vzdoru mezi 2 % - 16 %, přičemž z hlediska genderové diferenciace je 

rozložen rovnoměrně, avšak u chlapců jsou jeho projevy spojeny s větší snahou po konfrontaci a 

symptomy jsou trvalej ší. 317 

2) Další forma vzdoru je charakteristická dvěma kauzálně propojenými jevy a neformálně ji řadíme do 

poruch chování. Vzdor - střet s normami, s požadavky dospělých, s direktivou učitelů nebo konflikt ve 

kterém jedinec argumentačně neobstál. Negativismus - jako odezva na neutěšený a prohraný konflikt, 

která bývá impulzivní reakcí (útěk z domova, demonstrační sebepoškozování, záškoláctví, alkoholový 

exces), avšak svým trváním je krátkodobá. 

3) Vzdor jako součást socializované, nesocializované či antisociální poruchy chování. 

Vexperimentální skupině komparovaných sériových vrahů se syndrom (porucha) opozičního vzdoru 

vyskytl v dětství u 43 % probandů. Korelačně vytváří ODD statistickou lineární závislost s agresivní rolí 

v rámci šikany a fyzického abúzu, silnou závislost pak s materiálním destruktivismem a patologickou 

lhavostí. Flagrantní komorbidní závislost je však se syndromem lED. 

Dalším sledovaným prediktoremje tedy syndrom lED (lntermittent Explosive Disorders), který spadá 

do kategorie Impulse Control Disorders, které jsou jako specifická skupina psychiatrických poruch přijaty 

316 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Op. Cit., s. 208. 
317 American Psychiatrie Association. Diagnostic and statistica! manua! of menta! disorder - DSM IV - TR. 
American Psychiatrie Pub, s. 101. 
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pod DSM - IV. a může být volně definována jako selhání vůle, nebo selhání ve snaze udržet na uzdě 

impulzivní činy, či chování, které může končit ublížením na zdraví pacienta, jiných osob či majetku."318 

Pro úplnost definice za "impulzivní činy, či chování" považujeme chování, které patrně není předem 

zvážené, rozmyšlené, nemocný podlehne okamžité situaci a jeho chování je evidentně nekontrolované, 

nebo kontrolované jen nepatrně. Syndrom lED je charakteristický opakovanými a často neočekávanými 

záchvaty extrémní zuřivosti nebo také neovladatelným citovým vzplanutím. Pro tuto poruchu je typické, 

že mezi samotnými záchvaty zuřivosti a fyzickým ohrožováním nejsou patrny žádné patologické známky 

chování. Tato porucha bývá označována za kontroverzní, jelikož někteří lékaři mají za to, že je pouze 

symptomem jiných diagnóz, spíše než porucha jako taková. Společným rysem nemocných je, že jejich 

minulost zahrnuje časté dopravní nehody a přestupky, ublížení na zdraví či sexuální vznětlivost.U výše 

jmenovaných jedinců bývá také častá silná závislost na alkoholu a jiných návykových látkách. Zdá se, že 

impulsivní chování má v pozadí ležící predispozici, která může a nemusí souviset se stávajícím duševním, 

nebo zdravotním stavem, ale výzkum za posledních deset let zdůrazňuje hlavně značnou současnou 

přítomnost několika různých psychických poruch u leD s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, 

poruchami příjmu potravy, poruchami osobnosti a s dalšími nespecifikovanými poruchami.319 

Někteří autoři (Vágnerová, 2000) popisují takzvaný syndrom ANS (reaktivita autonomího nervového 

systému), který svými symptomy naplňuje podstatu lED a je patrně jeho českou terminologickou 

transkripcí.320 

Toto impulzivně reaktivní chování bylo v experimentální skupině diagnostikováno u 39 % sledovaných 

sériových vrahů. 

Následující prediktor je poměrně obtížné diagnosticky klasifikovat. Jedná se o náhlé, emocionálně 

exponované a afektované behaviorálně impulzivní episody chování charakteristické rychlou výměnou 

velmi intenzivních a zcela iracionálních prožitků. V jednom momentu je jedinec až přehnaně euforický, 

altruistický s melancholickými projevy životního optimismu a náhle dojde k rychlé výměně prožívání a 

chování na skleslé, suicidiální, hostilní a pesimistické pocity. Projevy tohoto chování se projevují u 

jedinců mezi 4 až 16 rokem s patrnou kulminací kolem 12. roku života. Pro tento behaviorální jev (který 

dlouhodobě sleduji u dificilních jedinců) nemám zatím dostatečná fakta a predikci vnímám jako značně 

nejistou. Může se jednat totiž o přirozené episody chování pro určitou věkovou skupinu disruptivních 

jedinců bez přímé patologické komorbidity anebo to může být možná také specifická iniciální podoba 

budoucích psychických poruch. 

Pro její určení si vypůjčuji termín Vágnerové (2000) - Hyperexcitabilita, která jej popisuje jako zvýšenou 

emoční dráždivost, se sklonem k výkyvům v emočním ladění a sníženou tolerancí k zátěži. 321 

Dalším sledovaným prediktorem v dětství sexuálních sériových vrahů jsou poruchy učení (LD -

learning disabilities), které Mezinárodní klasifikace nemocí označuje pojmem specifické vývojové 

poruchy školních dovedností (F81.0) a popisuje je jako poruchy, u nichž normální osvojování dovedností 

je postiženo od raných vývojových stádií. Narušení není jen pouhý důsledek nedostatku příležitostí k učení 

a nelze ho přičíst k žádné formě získaného poškození nebo onemocnění mozku. Spíše se předpokládá, že 

318 McElroy, Susan L. Recognition and Treatment oť DSM-IV lntermittent Explosive Disorder. Joumal of Clinical 
Psychiatry, 1999, s. 2-16. 
319 Hrušková, E. - Nekulová, D. - Jonová, Š. - Bašková, A. Serotonin a lntermittent explosive disorder. In 
Konference Etodays 2004, Univerzita Hradec Králové, 2004. 
320 Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Op. Cit., s. 29. 
321 Ibid., s. 84. 
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poruchy pocházejí z abnormalit v kognitivních procesech, které lze z velké části odvodit od nějakého typu 

biologické dysfunkce. Podobně jako u ostatních vývojových poruch jsou tyto stavy podstatně častější u 

hochů než u dívek.322 

Četnost výskytu vybraných prediktorů u sexuálních sériových vrahů 

ADHDIADD ODD lED Hyperexcitabilita LD PTSD 

ID Ano • Ne D Nezjištěno I 
Posledním prediktorem této diagnostické skupiny je Posttraumatická stresová porucha (PTSD -

Posttraumatic stress disorder), která vzniká jako zpožděná a/nebo protrahovaná odezva na stresovou 

událost nebo situaci (krátce nebo dlouho trvající) neobvykle hrozivého nebo katastrofického rázu, která 

pravděpodobně téměř u každého vyvolá pronikavou tíseň (např. přírodní nebo člověkem způsobená 

katastrofa, boj, vážné neštěstí, přítomnost u násilné smrti jiných osob, být obětí mučení, terorismu, 

znásilnění nebo jiného zločinu.323 

Typické příznaky posttraumatické stresové poruchy jsou záblesky opakovaného prožívání traumatu, které 

se objeví v nečekaných situacích (jlashbacky)324, episody opakovaného prožívání traumatu v dotírajících 

vzpomínkách (psychotické reminiscence)325, noční můry, sny o prožitém traumatu nebo o jiných hrozných 

zážitcích, potíže s usínáním, nespavost. Může se objevit stálý pocit necitlivosti a emočního otupění, 

sluchové halucinace, zvýšená citlivost na nepatrné podněty, zvýšená dráždivost, subjektivní tělesné vjemy, 

psychogenní amnézie, ztráta zájmu o cokoliv, nereagování na okolí, špatná koncentrace, vyhýbání se 

činnostem a situacím, které postiženému připomínají trauma. Obvykle se přidružuje úzkost či deprese, 

časté jsou i sebevražedné myšlenky. Komplikujícím činitelem může být abúzus drog, alkohol. 

Důsledkem mohou být také disociativní stavy, které často provází sexuální zneužívání a tělesné týrání 

dětí. Disociací rozumíme částečnou nebo úplnou ztrátu normální integrace mezi vzpomínkami na 

minulost, vědomím vlastní identity, aktuálními pocity a kontrolou tělesných pohybů. Dojde k rozpadu 

322 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Op. Cit., s. 189. 
323 Ibid. , s. 125. 
324 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, 1. Sexuální násilí na dětech. Op. Cit., s. 77. 
325 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Op. Cit. , s. 125. 
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funkcí, které jsou normálně integrovány: vědomí, paměť, identita nebo vnímání okolí. Hlavním rysem 

disociační amnézie je ztráta paměti, obvykle na významné nedávné události, která není způsobena 

organickou duševní poruchou a je příliš rozsáhlá na to, aby mohla být vysvětlena obyčejnou 

zapomnětlivostí nebo únavou. Amnézie je obvykle zaměřena na traumatické události, jako jsou úrazy nebo 

neočekávaná úmrtí, a je obvykle částečná nebo selektivní. Pravděpodobně se jedná především o 

psychogenní ochranný mechanismus u disponovaných jedinců. V patogenezi hrají roli primární zisk 

(ochrana před bolestným zážitkem) a sekundární zisk (zvýhodnění, sympatizující okolí). 

U zneužitých chlapců jsou zjišťovány pocity znehodnocení, častý je negativní vztah k sexu, abúzus 

alkoholu, drog, homosexuálně prostituční chování. V dospělosti mívají často snahy nutkavě kontrolovat 

své okolí. U některých se to projevuje agresivní až kriminální formou jednání. 

Traumatická sexualizace - sexuální zkušenosti v dětství mohou způsobit nepřiměřený posun 

sexuálních postojů dítěte. Vytváří dysfunkční interpersonální vzorce chování, pro něž dominuje 

skutečnost, že se dítě učí používat sexuální chování jako strategii, kterou lze manipulovat druhými a 

docilovat tak svého prospěchu. Děti, které byly traumaticky sexualizovány, často chybně chápou svoji 

sexualitu, což má v dospělosti vliv na chování: pozorujeme nutkavé sexuální chování, předčasné zralé 

sexuální aktivity, agresivní sexuální aktivity, promiskuitu, prostituci, sexuální dysfunkce nebo vyhýbavé 

reakce k sexuálním aktivitám až fobii ze sexu.326 

326 Vaníčková, E. - Provazník, K. - Hadj-Moussová, Z. - Spilková, 1. Sexuální násilí na dětech. Op. Cit., s. 77 - 78 .. 
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9.2 Behaviorální poruchy 

Patologická lhavost n. a. 

Krádeže n. a. 

Kleptománie (F 63.2)327 

Dromománie n. a. 

Drogový abúzus l1.x - F19.x)m 

Alkoholový abúzus (FI0.x)J2Y 

Behaviorální (!oruchy 
Enuresis (F98.0)33U 

Enkopresis (F98.1)331 

Pika (F98.3)33L 

Pyrománie (F63.1)3J3 

Noční můry (F51.5i34 

Noční děsy (F51.4).l.l) 

Nesocializovaná CD (F91.1).l.lb 

Socializovaná CD (F91.2)3.l/ 

Depresivní CD (F92.0)m 

Prvním prediktorem této diagnostické skupiny je patologická lhavost. V tomto kontextu je však 

potřeba lhavost jednoznačně vymezit, pročež se nabízejí 4 formy: 

1) lež - jednotlivě použitá lež, tedy záměrný (vědomý) akt, který jedince ochraňuje, omlouvá 

z povinností, něco zištně přináší nebo je činěn se záměrem poškodit někoho jiného. Jedná se o 

akt, který je relativně přirozený a čas od času se ho dopouští každý člověk; 

2) lhaní - ke lhaní dochází v případě, že se jedinci osvědčila lež jako obranný mechanismus a 

používáji opakovaně v situacích, kdy se chce zbavit viny nebo získat nějaké výhody; 

3) chronická lhavost - tento druh lhavosti je součástí predikční diagnostiky sjednoceně pod 

pojmem patologická lhavost a symbolizuje stav, kdy jedinec opakovaně lže tak často, že ztrácí 

představu o tom komu lže, zda už náhodou stejnou lež nepoužil ve stejném okamžiku, lže i 

v momentech, kdy mu lež nic nepřináší, lež již není obranným mechanismem, ale běžným 

behaviorálním projevem, lživá etuda je neustále zdokonalována a rozšiřována, v případě 

chronického lhaní je však ještě schopen si připustit, že lže; 

.127 Dle MKN 10. - F63.2 - Kleptomanie. 
l2X Dle MKN 10. - Fl1.x - F19.x - Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek. 
129 Dle MKN 10. - FlO.x - Poruchy vyvolané po!'.íváním alkoholu. 
330 Dle MKN 10. - F98.0 - Enuréza. 
331 Dle MKN 10. - F98.1- Enkopréza neorganická. 
3J2 Dle MKN 10. - F98.3 - Pika v dětství. 
333 Dle MKN 10. - F63.1- Pyromanie. 
334 Dle MKN 10. - F51.5 - Noční mŮIy. 
335 Dle MKN 10. - F51.4 - Noční děsy. 
336 Dle MKN 10. - F91.1 - Nesocializovaná porucha chování. 
337 Dle MKN 10. - F91.2 - Socializovaná porucha chování. 
m Dle MKN 10. - F92.0 - Depresivní porucha chování. 
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4) patologická lhavost je charakteristická naprostou ztrátou racionálního vnímání rozdílu mezi 

pravdou a lží, neschopností rozlišit realitu od vnitřních představ a domnělých významů, 

neschopnost si připustit, že lže. V naprosté většině případů je patologická lhavost součástí 

psychické nemoci ať už se jedná o psychózy, bludy, halucinace nebo pseudologii phantasticu, 

atd., v neposlední řadě může být tento druh lhavosti důsledkem extrémního obranného 

mechanismu (třeba v důsledku intenzivní traumatické události) a/nebo jako součást toxické 

psychózy či latentní psychózy u akutní intoxikace nebo dlouhodobého drogového a 

alkoholového abúzu. 

Zásadním kritériem diagnostikování chronické lhavosti a některých forem patologické lhavosti je fakt, 

že tato lež musí být záměrná (zištná) a uvědomovaná, tedy jedinec musí být schopen pochopit rozdíl 

mezi pravdou a lží. Do této kategorie tedy nemůže být zařazováno lhavé jednání mentálně 

retardovaných jedinců. 

V experimentální skupině (N = 49) sexuálních sériových vrahů byla patologická lhavost přítomna 

v dětství jako charakteristický behaviorální projev u 59 % jedinců 

Další prediktor, kterým jsou krádeže, fakticky vyjadřuje recidivní charakter této vědomé a zištné 

činnosti pro kterou je dítě nebo mladistvý pachatel opakovaně vyšetřován a v důsledku které je třeba 

umístěn do resocializačního zařízení. Přítomnost tohoto behaviorálního indikátoru a součinnost 

například s dromománií a alkoholovým abúzem poukazují jednoznačně na anormativní chování, které 

může flagrantně predikovat budoucí antisociální formy chování spojené i s násilnými trestnými činy. 

V experimentální byla recidivní majetková trestná činnost v dětství a dospívání přítomna u 49 % 

komparovaných339. 

V jistých intencích podobným prediktorem je kleptománie, která je stavem, kdy jedinec nemůže 

odolat impulzům ukrást předměty, které nejsou získávány pro osobní použití nebo finanční zisk. 

Předměty mohou být zničeny, odloženy nebo hromaděny.34o U jedinců, kteří nejsou schopni odolávat 

těmto impulsům se často vyskytuje komorbidně také paranoidní, schizoidní nebo hraniční porucha 

osobnosti,341 popřípadě poruchy nálady a zvýšená náchylnost k alkoholovému či drogovému abúzu342 

a častá bývá kombinace s obsedantně kompulzivní poruchou (u téměř 50 % kleptomanů). 343 

Kleptománie (kompulzivní odcizování) se často vyskytuje jako důsledek úrazu hlavy344 nebo otrava 

některými chemickými látkami. V experimentální skupině byla kleptománie diagnostikována u 45 % 

jedinců, ale diagnostická kritéria nebyla u všech stejná. 

339 Statistickým problémem vyjádření četnosti výskytu krádeží a kleptománie ve skupině sexuálních sériových 
vrahů je fakt, že z vyšetřovacích spisů a komplexních informací o těchto jedincích vyplývá skutečnost 

s kriminální činností majetkového typu, ale pouze v některých případech je za příčinu označena kleptománie. 
Z hlediska udávané výskytu se tedy tyto dvě proměnné navzájem kontraproduktivně a dezinformačně ovlivňují. 
340 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků 
a diagnostická vodítka. Op. Cit., s. 170. 
341 Grant, J. E. Co-occurrence ofpersonality disorders in persons with kleptomania: a preliminary investigation. 
In J. Am. Acad. Psychiatry Law 32, 2004, s. 395 - 398. 
342 Barlow, D. H. - Durand, V. M. Abnormal psychology - An integrative approach. Thomson Wadsworth, 
2005, s. 4l3. 
343 Presta, S. - Marazziti, D. - Dell'Osso, L. - Pfanner, C. - Pallanti, S. - Cassano, G. Kleptomania: clinical 
features and comorbidity in an ltalian sample. In Comprehensive psychiatry 43,2002, s.7-12. 
344 Aizer, A. - Lowengrub, K. - Dannon, P. N. Kleptomania after head trauma: two case reports and 
combination treatment strategies. In Clinical neuropharmacology 27,2004, s. 211-215. 
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Dalším významným prediktorem této skupiny je dromománie, která označuje provleklý 

impulzivní stav (frenoleptický stav). Bez zřejmého důvodu a cíle, zcela impulzivně odchází postižená 

osoba ze svého prostředí a několik dní se potuluje.345 Osoby, u nichž se vyskytuje tato porucha 

chování (patologická toulavost - asociální porucha chování, resp. porucha chování na 

psychopatologické bázi), vyžadují odborné psychiatrické vyšetření. Mnohdy může být i součástí 

duševních chorob jako bloudivé chování, kdy jedinec neví kam patří, kam se vracet. Nejedná se tedy o 

útěky reaktivně-impulzivního typu, jako důsledek například konfliktu s autoritou (v rámci behaviorální 

poruchy vzdoru a negativismu), ale o impulzivní toulku (bez schopnosti vědomé kontroly), kdy 

nepociťuje žádný interpersonální vztah či vztah k domovu.346 V této skupině dromomanických 

jedinců se často rekrutují sérioví vrazi kočovného typu s nespecifickým a značně rozsáhlým akčním 

rádiem násilné trestné činnosti.347 

Tento frenoleptický stav kompulzivní toulky se u sexuálních sériových vrahů vyskytl v 55 % 

případů a má přímou souvislost s modem operandi. Z hlediska korelační analýzy je dromománie přímo 

závislá na výskytu dobrovolné dětské prostituce homosexuálního typu a celkově sexuálně 

promiskutního chování. V pozdním dětství a dospívání je dromománie doprovázena alkoholovým a 

drogovým abúzem. V dětském věku naznačuje silnou závislost s patologickou lhavostí a možnou 

kauzální spojitost s sexuální viktimizací v rodině. 

Sumarizace výskytu četnosti 
vybraných behaviorálních poruch u sexuálních sériových vrahů 
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Následující dva prediktory jsou všeobecně považovány bud' za spouštěcí mechanismus a/nebo 

doprovodný jev celé řady deliktů, psychických či behaviorálních poruch. Jedná se o alkoholový a 

345 Sovák, M. Defektologický slovník. Praha: Nakladatelství H&H, Praha 2000. 
346 Drbohlav, Andrej. Klasifikace vybraných etopedických predikátorů dificility vedoucích k typologizaci modus 
operandi u mladistvých sériových vrahů . Op. Cit.. 
347 Drbohlav, Andrej . Encyklopedie sériových vrahů . Op. Cit.. 
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drogový abúzus. Pokud je u pachatele diagnostikován drogový nebo alkoholový problém, indikuje to 

zvýšené riziko recidivy i v oblasti sexuálně deviantního chováne48 

Weiss například konstatuje, že vliv alkoholu se uplatňuje u různých deliktů různě. Nejčastěji jsou 

v době činu pod vlivem alkoholu sexuální agresoři (až 50 %).349 Langevin a Lang ve své obsáhlé 

studii to potvrzují a dopltlují, že až 56 % ze 123 zkoumaných pachatelů pedofilních deliktů jejich 

souboru splňovalo podle standardizovaného dotazníku kritéria pro diagnózu alkoholismu a 18 % pro 

d· 'd 'h b' 350 lagnozu rogove o a uzu. 

Podle Brzka a Rabocha, kteří ve svém souboru 1152 pachatelů sexuálních deliktů zjistili vliv alkoholu 

u 64 % pachatelů sexuální vraždy, 62 % pachatelů sexuální agrese, 44 % pachatelů pedofilního 

deliktu a 37 % expozérů genitálu.351 

Etanol akutně tlumí anxietu, oslabuje anticipaci následků sociálně nežádoucího chování a 

deliberuje pudově podmíněné vzorce chování. Pokud jde o oblast sexuality, pak se tímto 

mechanismem usnadňuje vznik takového chování, které ve střízlivém stavu jedinec dokáže z různých 

(nejčastěji morálních) důvodů eliminovat.352 

Dle Brzka a Rabocha k tomu všeobecně odbrzd'ujícímu vlivu alkoholu na jinak potlačované vzorce 

chování přistupují v oblasti sexuality i vlivy další - v některých případech dochází po jeho požití i 

k realizaci takových vzorců chování, ke kterým nemá dotyčný ve střízlivém vztahu vůbec žádný sklon 

(gynefilní heterosexuál se v opilosti například dopustí pedofilního nebo homosexuálního chování). U 

dlouhodobých abuzérů a u osob na alkoholu závislých může pití vést až k depravaci osobnosti, 

k oslabení sféry vyšších citů a případně i k deterioraci mentálních funkcí. 353 

348 Marshall, W. L. Pedophilia: Psychopathology and theory. In Laws, D. R. - O'Donohue, W. Sexual deviance: 
Theory, assessment, and treatment. N ew York: The Guilford Press, 1997. 
349 Weiss, P., a kol.. Sexuální zneužívání pachatelé a oběti. Praha: Grada Publishing, 2000, s. 145. 
350 Langevin, R. - Lang, R. A. Substance abuse among sex offenders. Ann. Sex. Res. 3, 1990, s. 397 - 424. 
351 Brzek, A. - Raboch, J. Alkohol a sexuální delikvence. Mimořádná pracovní schúze Sexuologické společnosti 
JEP, Horní Beřkovice, 1986. 
352 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Praha: Nakladatelství Portál., 2002. Op. Cit., s. 203. 
353 Brzek, A. - Raboch, J. Alkohol a sexuální delikvence. Op. Cit.. 
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I Alkoholový abúzus = 57 % 

I Drogový abúzus = 42 % 

Komparace v rámci skupiny 49 sexuálně motivovaných sériových vrahů v naší experimentální studii 

poukázala podobně na jednoznačnou prevalenci alkoholového a drogového abúzu. V této skupině byl 

alkohol v 57 %354 a drogy ve 42 % přítomny jako signifikantní jev diagnostického profilu. 

Dalším prediktorem je jev, který se vyskytuje poměrně často v predikčních modelech násilníků a 

brutálně agresivních vrahů. Tímto prediktorem je enuresis (neorganická) neboli porucha 

charakterizovaná bezděčným pomočováním - ve dne (Enuresis Diurna) anebo v noci (Enuresis 

Nocturna), - které je pro mentální věk jedince nenormální a které není důsledkem nedostatečného 

ovládání měchýře vlivem nějaké neurologické poruchy, epileptických záchvatů nebo nějaké 

strukturální anomálie močového traktu. Enuréza může být přítomna od narození (tj. abnormální 

prodloužení normální infantilní inkontinence) nebo může vzniknout po určitém období již osvojeného 

ovládání měchýře. Varianta pozdějšího začátku (sekundární) začíná obvykle kolem 5 až 7 let. Enuréza 

může být monosymptomatická nebo může být sdružená s širší poruchou citů nebo chování. Ve druhém 

případě není jisté, jaké mechanismy při sdružování působí. Emoční problémy mohou vzniknout jako 

druhotný důsledek nesnází nebo stigmatu, které vyplývají z enurézy. Enuréza může být součástí jiné 

psychiatrické poruchy nebo jak enuréza, tak porucha citů (chování) mohou vzniknout souběžně ze 

sdružených etiologických faktorů. Enuréza by se obvykle neměla diagnostikovat u dítěte mladšího 5 

let nebo u jedince s mentálním věkem pod 4 roky.355 Někteří autoři spojují výskyt enurézy ve vyšším 

věku (tedy kolem 10. - 16. roku života) téměř lineárně s výskytem behaviorálně patologických jevů 

s výrazně agresivně impulzivním nábojem. V experimentální skupině byla tato závislost částečně 

potvrzena jak vysokým výskytem (63 %), tak silnou korelační vazbou s agresivními formami chování. 

354 Ze 49 komparovaných kazuistik je patrná diagnostická diskrepance mezi označením alkoholového abúzu a 
alkoholové intoxikace jako impulzu případného sexuálně sadistického nebo sexuálně agresivního chování. 
355 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků 
a diagnostická vodítka. Op. Cit., s. 217 - 218 . 

153 



Následující dva prediktory, kterými je neorganická enkopréza a pika v dětském věku byly do 

konceptu predikční diagnostiky zařazeny vzhledem k občasnému výskytu v diagnostických složkách 

sexuálních sériových vrahů. Jejich klasifikace a přítomnost v elipse ÉTA byla však spíše kontrolní a 

bude vyžadovat intenzivnější hledání kauzálních vazeb. 

Neorganická enkopréza je opakovaná volní bezděčná defekace normálně nebo skoro normálně 

konzistentní stolice v místech, která v pacientově sociokulturním prostředí nejsou určena k tomuto 

účelu. Stav může vzniknout jako monosymptomatická porucha, nebo může být součástí širší poruchy, 

zvláště emoční, nebo poruchy chovánes6 

Pika je označována jako vytrvalé pojídání nestravitelných látek (např. hlíny, barvy, hoblin atd.). Může 

se vyskytnout jako jeden z mnoha příznaků, které jsou součástí širší psychiatrické poruchy (jako je 

autismus) nebo jako poměrně izolované psychopatologické chování.357 

Mezi další úkoly hledání predikčních souvislostí patří určitě i spojitost se sexuálními deviacemi. 

Z těchto tří prediktorů lze považovat za významný jen enurézu. Přítomnost této diagnózy ve vyšším 

věku může poukazovat na reakci (v jistém smyslu obranný mechanismus) při dlouhodobém fyzickém 

a sexuálním abúzu. 

Sumarizace četnosti výskytu 
vybraných behaviorálních poruch u sexuálních sériových vrahů 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Enuresis Enkopresis Pika Pavor N octllrnllS 

IDAno .Ne D Nezjištěno I 

Vedle enurézy je v diagnostických profi1ech sériových vrahů často citována i přítomnost dalšího 

prediktoru, kterým je Pavor Nocturnus neboli noční děs, což potvrzují i výsledky v experimentální 

skupině, kde se Pavor vyskytl v dětství u 53 % porovnávanýchjedinců. Noční děsy jsou noční episody 

extrémního děsu a paniky spojené s intenzivním křikem a neklidem, provázené intenzivními 

vegetativními příznaky. Postižený se posadí nebo vstane (obvykle během 1/3 nočního spánku) 

s panickým křikem. Dosti často běží ke dveřím jakoby se snažil uniknout, i když velice zřídka opustí 

pokoj. Snaha ostatních o ovlivnění nočního děsu může vést kještě intenzivnějšímu strachu, protože 

jedinec nejen, že je nepřístupný těmto snahám, ale může na několik minut ztratit i orientaci. Při 

356 Ibid., s. 218. 
357 Ibid., s. 220. 
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probuzení obvykle nemá na episodu žádnou vzpomínku. Vzhledem k těmto klinickým 

charakteristikám jsou jedinci během episod nočního děsu vystaveni vysokému riziku úrazu. Noční 

děsy je nutno odlišit od nočních múr. Noční múry (FSI.S) jsou obvykle "špatné sny" a jsou provázeny 

menším křikem a motilitou, pokud se tyto vúbec vyskytnou. Narozdí1 od nočních děsú se objevují 

kdykoli během noci přičemž jedince lze snáze probudit a tem má velice podrobnou a živou vzpomínku 

na události. 358 

Následující tři prediktory jsou klasifikací diagnosticky ucelených poruch chování. První z nich je 

socializovaná porucha chování, zahrnující trvalé dissociální nebo agresivní chování u jedincú, 

obvykle dobře zapojených do skupiny svých vrstevníkú. Hlavním rozlišujícím rysem je přítomnost 

přiměřeného trvalého přátelství s vrstevníky zhruba stejné věkové skupiny. Často, ale ne vždy, se 

skupina vrstevníkú skládá z mladých lidí, kteří jsou zapleteni do delinkventních nebo dissociálních 

aktivit (v tomto případě múže být chování dítěte, které neschvaluje společnost, schváleno skupinou 

vrstevníkú a regulováno prostředím, do kterého patří). Dítě také múže být členem nedelinkventní 

skupiny vrstevníkú a samo se múže mimo ni chovat dissociálně. Pokud dissociální chování zahrnuje 

tyranizování, mohou být vztahy k obětem nebo jiným dětem narušeny. Vztahy k dospělým autoritám 

bývají špatné, ale k některým dospělým múže mít dítě vztah dobrý. Emoční poruchy jsou obvykle 

minimální. Porucha chování múže zahrnovat i rodinné prostředí.359 

Tato porucha je u sexuálních sériových vrahú zastoupena v dětství pouze v 8 % případú. Už to 

pravděpodobně naznačuje, že tento agresor již od útlého věku sice postupnými excesy dává najevo 

jisté odchylky chování od normy, ale činí tak patrně spíše sám a nikoliv jako člen nějaké skupiny. 

Sériový vrah je sólo agresorem. 

Ve svých fantaziích je ve velkém divadle jediným hercem. 

Jen sám sobě věří a zárovet'l bytostně nesnáší svúj odraz v zrcadle. 

Pravděpodobně již v době dětství (dozrávání) koná bolest sám sobě, takže čas dospělosti (zrání) a ve 

stáří (dozrání) už jen variuje behavirálně patologické jevy, které v dětství vytvořil. 

Dúkazem tohoto mechanismu, kdy intenzivní nenávist k sobě samému trýzní vnitřní svět prožitkú 

a proto se brání impulsivní či lépe řečeno explozivní brutálně hostilní reakcí proti jiným lidem. Pokud 

tito lidé jsou náhodou k tomu podobní matce takového jedince a pokud si dobře pamatuje jakou bolest 

zpúsobovaly tupé údery otcových pěstí do břicha, takje na světě VRAH a OBĚŤ. 

Obranné mechanismy v nastalé souhře nepříznivých okolností selhávají a probouzí se animální pudy 

zcela jiných vývojových druhú. ,,Patologický Horno Sapiens Sapiens H. 

Nesocializovaná porucha je mezi těmito jedinci zastoupena výrazně více, například v naší 

experimentální skupině téměř v 53 % případtl. Tento typ poruchy chování je charakterizován 

kombinací trvalého dissociálního nebo agresivního chování s výrazným rozsáhlým narušením 

vztahú jedince k ostatním dětem. Narušené vztahy s vrstevníky se hlavně projevují izolací od ostatních 

dětí a nebo odmítáním nebo neoblibou u ostatních dětí a nedostatkem blízkých přátel nebo trvalých 

empatických, vzájemných vztahú k jiným dětem stejné věkové skupiny. Vztahy k dospělým bývají 

poznamenány neshodami, nepřátelstvím a vzdorem. Někdy se mohou vyskytnout i dobré vztahy k 

dospělým, avšak obvykle jim chybí dúvěrnost. 

358 lbid., s. 152. 
359 lbid., s. 207. 
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Často, ale ne vždy, je přidružena nějaká emoční porucha. Pacient typicky páchá přestupky 

samostatně. Charakteristické chování zahrnuje tyranizování slabších, nadměrně mnoho rvaček a u 

starších dětí vydírání nebo násilnosti, přílišnou neposlušnost, hrubost, nespolupráci a odmítání 

autority, těžké výbuchy zlosti a nekontrolovaný vztek, ničení majetku, zakládání ohňů a krutost k 

druhým dětem a ke zvířatům. Nicméně některé osamělé děti páchají přestupky ve skupině. Obvykle se 

porucha projevuje ve všech situacích, ale nejvíce bývá zřejmá ve škole.360 

Jak naznačuje korelační analýza v experimentální skupině, takje nesocializovaná porucha chování 

spojena s obecně anormativním chováním a velmi pravděpodobně se tento jedinec bude profilovat 

jako agresor psychického týrání a jako výkonný agresor v šikanózních aktivitách mezi vrstevníky. 

Jeho chování je agresivně suverénní s možnými prvky prevalentní vulgarity a patologické lhavosti, 

která je v tomto případě důsledkem syndromu opozičního vzdoru (ODD), který se u těchto jedinců 

vyskytuje zhruba v 50 % případů. V pozdějším věku může vykazovat dromomanické chování, které je 

spojeno se sexuální promiskuitou a materiálním destruktivismem. 

Třetí komplementární poruchou chování je depresivní porucha chování, která se v naší 

studii ukázala být rovněž poměrně výrazně zastoupena a to ve 41 % případů. Tato porucha je 

kombinací poruchy chování v dětství s trvalou a zřejmou depresivní náladou, která se projevuje 

nadměrným smutkem, ztrátou zájmu a radostí z běžných činností, pocity viny a beznaděje. Mohou být 

přítomny též poruchy spánku a chuti kjídlu?61 

U statisticky méně významné skupiny se depresivní CD pojí s elektivním mutismem, úrazem 

hlavy a vyskytnou se může i Pavor Nocturnus. Významná až lineární korelace však existuje 

k rekurentní depresi. 
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360 Ibid., s. 206. 
36 1 Ibid., s. 209. 
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Posledním prediktorem této diagnostické skupiny je pyrománie (pyrofilie). 

• Při pyrofilii (někdy se užívá i názvů pyrolagnie, sexuální pyromanie nebo pyropatie) je 

sexuální vzrušení vyvoláváno ohněm, přičemž je nezřídka spojeno i se zakládáním požárů. 

Výskyt pyrofi1ie ve smyslu deviace je poměrně řídký, zdaleka ne každé založení požáru má 

sexuální motivaci. U pyrofi1ů je často zjišťován i úzký profesionální přístup vztah k ohni, 

nezřídka pracující jako dobrovolní hasiči či jako hasiči z povolání.362 

Podle Donaliesové lze pravou pyrofilii diagnostikovat za předpokladu splnění následujících 

podmínek: založení ohně je realizováno poprvé nejdéle ve věku do 21 let, sexuální vzrušení se projeví 

už při prvním nejdéle druhém zakládání ohně, opakuje se v relativně krátkých časových intervalech 

(většinou do měsíce), založení ohně prokazatelně vede k uvolnění sexuálního napětí (nelze pro ně najít 

žádný jiný motiv mimo získání sexuálního uspokojení), oheň je zakládán na opuštěných tichých 

místech, preferovány jsou menší objekty (tráva, seno, papír), nejvyššího sexuálního vzrušení je 

dosaženo malými plameny při vyšlehnutí požáru, od dětství je u pachatele pozorována záliba v ohni, 

často u něj nacházíme intelektovou subnormitu a abnormální sexuální vývoj související s narušenou 

socializací.363 S pyrofi1ním jednáním je často spojena kompulzivní masturbace pachatele nedaleko 

hořícího objektu. 

• U pyromanie (firestarter, firebug) se setkáváme spíše s intenzivním nutkáním přítomnosti 

ohně či výbušnin. Rovněž se etablují v profesích, které souvisí s ohněm. 364 Mnohé studie 

naznačují etiologické souvislosti této poruchy v katecholaminových hypotézách, obzvláště u 

serotoninu a norepinephrinu a také v nízké hladině cukru (hypoglykémie) v těle.365 

Někteří autoři (hlavně v souvislosti s Macdonaldovou triádou) uvádějí, že děti s pyromanickými 

sklony jsou zároveň hostilní ke zvířatúm, v edukační oblasti mají poruchy učení a pozornosti, je u nich 

možný rozvoj psychopatie a pravděpodobně byli v dětství týráni. Nejspíše propadají smutku, 

"sebelítosti" a samotě.366 

U mnohých jedincú s touto diagnózou sledujeme kriminální chování: násilný únos či znásilnění ( 

11 %), neagresivní sexuální útoky (18 %), vandalismus a majetkovou trestnou činnost (19 %).367 

Z hlediska četnosti výskytu pyromanie v populaci je možné předložit údaj z OSM IV. v rámci kterého 

byl proveden výzkum u 9282 jedincú a četnost byla vyjádřena pro celou skupinu impulzivních poruch 

a poruch ztráty kontroly (gambling, pyromanie a kompulzivní nakupování) a činila 9 % zjedincú ve 

společnosti.368 Z Amerických výzkumú vyplývá, že v tamější populaci bylo v roce 1992 40 % deliktú 

spáchaných pachateli mladšími 18 let spojeno s ohněm; v roce 2001 už jich bylo dokonce 55 %. 

V roce 1999 bylo mezi juvenilními delikventy zadrženo 89 % chlapcú a 11 % dívek. Více jak 65 % 

362 Weiss, Petr. Sexuální deviace. Op. Cit., s. 102 - 103. 
363 Donalies, H. Diagnose "Pyromanie". In Szewczyk, H. Kriminalitat und Personalichkeit. Jena: Fischer, 1977. 
364 Geller, J. L. - Erlen, J. - Pinkus, R. L. A historical appraisal ofAmerica's experience with "pyromania"-a 
diagnosis in search of a disorder. National Institutes of Health. Retrieved, 1986. 
365 Gale Research (1998.). Impulse Control Disorders. In Gale Encyclopedia ofChildhood & Adolescence. 
366 Ibid. 
367 Frey, R. J. Pyromania: definition [online]. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2005. 
[Cit. 2. 1. 2008]. Dostupné z: http://www.minddisorders.com/Py-Z/Pyromania.html 
368 Alspach, G. 1-2-3-4 ... mental illness out the door? In Critical Care Nurse, 2005. 
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jich bylo mladších 15 let a pod 12 let spadalo přes 30 % z nich.369 U sexuálních sériových vrahů se 

pyromanie vyskytla v naší studii u 33 % jedinců. 

9.3 Behaviorální stavy 

Vulgarita n. a. 

Prevalentní dynamika chování n. a. 

Behaviorální stavy 
Setkání se smrtí n. a. 

Denní snění n. a. 

Antropofágie n. a. 

Renfieldův syndrom n. a. 

Prvním prediktorem diagnostické skupiny behaviorálních stavů na elipse ÉT A je prediktor 

explicitně vůlgární komunikace v dětském projevu chování a to jak mezi vrstevníky, tak 

k dospělým. Může být jednou z forem identifikace s agresorem, může být podmíněna neurologickým 

nebo psychiatrickým jevem a tudíž být neuvědomovaná anebo může být demonstrací chronického 

vzdoru a negace. V určitých podobách lze sledovat převažující vulgární chování i v běžné populaci 

školního věku a pubescence jako projev a snahu po vytvoření popularity a lepší pozice ve skupině. To 

však není případ tohoto chování, to je perzistentní, obsedantní a impulzivní. Vulgarita nemá jasnější 

diagnostická vodítka, ale jako patrný rys chování by v dětství sledován u 33 % probandů 

v komparační studii. 

Prediktor prevalentní dynamiky chování komplexně klasifikuje převažující povahu vnějších 

projevů dítěte či dospělého. Domnívám se, že tuto dynamiku je nezbytné zahrnout do predikční 

diagnostiky a přesně klasifikovat. Prevalentní eretické chování je charakteristické trvalým 

neklidem (ADHD a ODD), těkavostí (Hyperexcitabilita a depresivní porucha chování), dráždivostí 

(lED a agresivní sadismus) a nestálostí (ADD a dromománie). 

Naproti tomu torpidní chování je charakteristické strnulostí a netečností (izolacionismus, 

sexuální fantazie, automutilace, trofeismus). 

369 Frey, R. J. Pyromania: definition. Op. Cit.. 
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o Spíše torpidita 
29% 

Diferenciace dynamiky chování v dětství sexuálních sériových vrahů 

o Prevalentní torpidita 
8% 

_Norma 
18% 

_ Prevalentní erektivita 

33% 

o Spíše erektivita 
12% 

I_ Prevalentni erektivita O Spiše erektivita _ Norma O Spiše torpidita O Prevalentni torpidita 1 

Dalším determinačně klíčovým prediktorem je jev, který může předcházet posttraumatické 

stresové poruše anebo reakce na něj není exteriorizováná, odehrává se jen formou interiorizovaných 

obranných mechanismů a může být exponována například thanatofilními inklinacemi, zájmem o práci 

v řeznickém prostředí a nekrosadistickými projevy. Jedná se o setkání a zkušenost se smrtí zažitou 

v dětství. Z případů sexuálních sériových vrahů nejčastěji vyplývá, že takovou zkušeností bylo rituální 

či jateční usmrcení zvířete, nalezení mrtvého těla, přítomnost sebevraždě a válečné prostředí. 

V případě těchto jedinců bývá tato episoda součástí fantazií (případně sexuálních fantazií) a 

opakovaně se v mysli do ní navrací. Takové řízené snění můžeme považovat za prediktor denního 

snění (bývá i součástí řady depresivních forem). Denní snění je charakteristické řízenými prožitky 

příjemnější reality. Je světem do kterého jedinec utíká. Zde spřádá okolnosti, polohy, nuance činu, 

zvukové i čichové požitky a oběti svých budoucích ataků. 

Dalším prediktorem je antropofágie (kanibalismus, lidožroutsví, puaka balawa "pojídání 

dlouhých bílých prasat), tedy jev, který představuje sexuální vzrušení spojené s pojídáním lidského 

masa. U převážné většiny savců nebyl kanibalismus ve volné přírodě pozorován, u teplokrevných 

obratlovců je vzácný. U savců je kanibalismus blokován pravděpodobně tím, že si příslušníci stejného 

druhu navzájem "nechutnají", což bylo zjištěno i experimentálně. U lidí tyto zábrany zřejmě 

neexistují, neboť kanibalismus byl mnohdy provozován právě z chuťových důvodu. V řadě kultur 

byly tyto přírodní zábrany nahrazeny morálkou a sociálními normami. Chuť jako hlavní důvod k 

pojídání lidského masa je doložena u některých přírodních národů. Tento jev byl často spojen s 

masovostí kanibalských hostin. Například na Fidži bylo takto "spotřebováno" až několik set lidí 

najednou a z tohoto důvodu vybity celé vesnice.370 

Lidské maso zde bylo totiž mnohem žádanější než zvířecí. Bylo ceněno do takové míry, že mělo i 

své jméno "puaka balawa", což znamená něco jako "dlouhé prase". V tomto lidském společenství 

370 Drbohlav, Andrej . Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., s. 48. 

159 



byla dominance muže tak velká, že pokud by Sl přál, mohl beztrestně zabít a poté sníst svou 

manželku. 37
! 

Mnohé formy antropofagie se tokem času vytrácejí až na jednu krutou, sílící a nezkrotnou za 

níž stojí mocný sexuální pud. Poživačná doba sklonku milénia příznačná povolností uzdy lidskosti, 

mediální expanzí informací a nejkrutějších forem zla v dějinách lidstva, stvořila mnoho stvůr, které už 

snad ani nejsou kanibaly v pravém smyslu slova. Jsou stejného druhu a přitom tak j iní.372 
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Posledním prediktorem této skupiny je Renfieldův syndrom, jímž jsou označeni jedinci s 

vrozenou psychickou potřebou pít krev. Tuto duševní poruchu lze diagnostikovat již v raném dětském 

věku. Dítě, které je ji postiženo, bývá často přistiženo při vysávání krve z poranění, ať již vlastního 

nebo jiného dítěte. S tím, jak porucha postupuje, je jedinec v dospělosti schopný zajít tak daleko, že se 

pro žádanou krev vloupe do krevní banky, pracuje v nemocničních zařízeních nebo začíná vraždit.373 

Tato porucha může být spojena anebo vyvolává hostilní chování ke zvířatům, agresivní sadismus, 

orgánový fetišismus, trofeismus a antropofágii. 

37! Martingalová, Moira. Bestiální zabijáci. Op. Cit., s. 13. 
312 Drbohlav, Andrej . Algolagnie a pornografie. Op. Cit.. 
373 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 467. 
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10. Psychiatrické prediktory - Théta elipsa 

Poslední predikční skupina psychiatrických prediktorů na elipse THÉTA sdružuje jak psychické 

nemoci tak neurologické jevy, které mohou výrazně ovlivľíovat chování. Jak je patrné z mnohých 

výzkumú a částečně to je potvrzeno i v naší experimentální studii 49 komparovaných sexuálních 

vrahú, tak psychické poruchy nejsou základní příčinou tohoto agresivního fenoménu. Mohou být 

součástí, ale jistě nelze generalizovat jejich význam v predikčních souvislostech. Specifickou 

podskupinou na této elipse jsou neurologické prediktory, které mohou být příčinný charakter. 

Například úrazy hlavy bývají etiologicky spojovány s celou řadou obtíží jako například pyromanie a 

hyperkinetické syndromy. 

THÉTA elipsa - psychiatrické prediktory 

TrichotiJJomanie ............... _ ............... __ ...... .. . ................ BipolárnL a.f.aktivI1Lporu.cha ...... . 
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10. 1 Psychické poruchy 

Trichoti/lomanie (F63.3i74 

Schizofrenie (F20.x - F29.x)375 
Psychické poruchy 

Obsedantně kompulzivní porucha (F42.xi7
() 

Rekurentní deprese (F33.x)J/f 

Bipnlární .I'dl, • JÍ . ,- (F31.x)m 
J . 

Prvním prediktorem je trichotillomanie. Tato porucha je charakterizovaná patrnou ztrátou vlasů, 

která je způsobena opakovaným selháním snahy odolat impulzům k vytrhávání si vlasů. Vytrhávání 

vlasů obvykle předchází stoupající napětí a je následováno pocitem uvolnění. Tato diagnóza by 

neměla být použita tam, kde je nějaký již dříve vyskytující se zánět nebo jestliže je odpovědí na blud 

nebo halucinaci.379 V jistém kontextu se jedná o formu automutilace, kterou však řadím do vztahově 

behaviorálních prediktorů na BET A elipse. 

Dalším prediktorem je schizofrenie. Schizofrenie je funkční psychóza, při které je osobnost 

člověka postižena zpravidla v několika směrech; bývá porušeno vnímání, vědomí, myšlení, citový 

život i chování. Schizofrenie je vlastně souborné označení pro celou skupinu psychotických stavil, 

jejichž společným znakem je nepravidelný rozpad (rozštěpení) osobnosti. Nemocný ztrácí víceméně 

vztah ke skutečnosti, pozbývá schopnosti rozumového uvažování a chování. Je charakteristické, že s 

ním často nedokážeme navázat kontakt, nemůžeme se vcítit do jeho osobnosti, nejsme schopni 

předvídat jeho reakce a jeho jednání. Rozlišují se čtyři základní syndromové typy: 

schizofrenie simplexní (prostá), hlavním příznakem je postupný útlum, otupení dřívějších zájmů, 

chudnutí celé duševní činnosti. Nemocní se stávají apatickými, nepracují, netečně prosedí celé 

dny. 

schizofrenie paranoidní (stihomamná), nemocný se stává nedůvěřivým, straní se lidí. Pak se 

objevují perzekuční bludy (pronásledování) a halucinace. K popisu svých stavů užívá někdy 

zvláštních, samostatně vytvořených slov (neologizmy). Jeho přeludy jsou stále absurdnější a řeč se 

stává nesouvislou. 

schizofrenie katatonická má dvě formy: stuporózní a produkující. Při formě stuporózní zůstává 

nemocný po celé hodiny strnule v jediné, často groteskní poloze. Pokusíme-li se změnit jeho 

polohu, povolí jeho údy někdy našim pohyMm, ale zůstávají pak nehybně v nové poloze (tzv. 

vosková ohebnost, flexibilitas cerea). Při formě produkující jakoby nemocný úmyslně absurdně 

jednal; pitvoří se, zpívá, stereotypně opakuje některá slova, hovoří zcela nesouvisle. Mívá stavy 

prudkého vzrušenÍ. 

374 Dle MKN 10. - F63.3 - Trichotillomanie. 

375 Dle MKN 10. - F20.x - F29.x - Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy.. 

376 Dle MKN 10. - F42.x - Obsedantně kompulzivní porucha. 

377 Dle MKN 10. - F33.x - Rekurentní depresivní porucha. 

378 Dle MKN 10. - F31.x - Bipolární afektivní porucha. 

379 Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Op. Cit, s. 170. 
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schizofrenie hebefrennÍ začíná obyčejně kolem dvacátého roku věku. Nemocní bývají samotářští, 

úzkostliví, později se zabývají složitými filozofickými problémy, mají reformátorské plány. Řeč 

bývá frázovitá, patetická, vnitřně bezobsažná. 

Uvedené čtyři formy se často mísí nebo navazují na sebe. Průběh choroby je různý, často po prvém 

akutním náporu (atace) následuje zlepšení, remise, zpravidla však již zůstávají nějaké povahové 
v 380 zmeny. 

Dalším prediktorem je obsedantně kompulzivní porucha (OCD - Obsesive-compulsive disorder), 

která patří k úzkostným poruchám a je poruchou chronickou. Pacient má nutkání vykonávat určitý 

soubor činností, kompulze, které jsou také běžně nazývány rituály. Člověk, který trpí obsedantně 

kompulzivní poruchou, bude mít pocit nesnesitelné úzkosti (např. že se jeho blízkým nebo jemu něco 

hrozného stane), dokud nevykoná kompulzi. Tyto kompulze mohou být patrné navenek nebo se 

mohou odehrávat v mysli. Začátek poruchy je většinou mezi 18. a 25. rokem. Průběh je dlouhodobý a 

po zhoršení do určitého stádia intenzita kolísá. 

Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka. Z medicínského hlediska jsou to nutkavé jevy, 

nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., které bezdůvodně ovládají mysl pacienta, i když se je 

snaží potlačit. Jsou automatické, časté, úzkostné, těžko kontrolovatelné. Paradoxně čím více se pacient 

snaží přestat na určitou věc myslet, tím je myšlenka vtíravější. Typickými obsesemi jsou strach, že 

pacient vážně onemocní, zraní se nebo ublíží sobě nebo ostatním. Přitom u lidí trpících obsesemi, 

které se týkají ublížení sobě nebo druhým, je daleko menší pravděpodobnost, že by to opravdu udělali 

než u průměrné osoby. 

Kompulze je jednání, které osoba trpící OCD, obvykle opakovaně, vykonává, aby se zbavila 

obsese a úzkostí, kterou způsobuje. Například u lidí, jejichž obsese se týkají bakterií nebo 

kontaminace, kompulze obvykle zahrnují opakované čištění a mytí nebo úzkostlivé vyhýbání se 

odpadkům a nepořádku. Obvyklými kompulzemi jsou kromě nadměrného mytí a čistění také 

shromažďování věcí, opakované dotýkání se objektů, počítání, opakování slova frází, urovnávání 

věcí. .. a další rituální chování, pomocí kterého se pacient zbavuje obsesivních myšlenek. 381 

Dalším prediktorem je rekurentní deprese, která je charakteristická opakovanými depresivními 

epizodami. Klinická deprese je podstatně více než jen mrzutá nálada, kterou má čas od času každý z 

nás. Je daleko nebezpečnější. Celková sklíčenost se kombinuje s řadou dalších příznaků. Nemocní 

lidé často mají suicidální myšlenky, jsou deptáni pocitem viny a neužitečnosti, často jim dělá potíže 

jasně přemýšlet a pamatovat si, nemají z ničeho radost. Mohou být ustrašení a vyčerpaní, bez chuti k 

jídlu, nespaví - nebo naopak se přejídají a spí velmi mnoho. Prevalence deprese je vysoká - v USA se 

odhaduje, že u 5-12 % mužů a 10-20 % žen dojde v životě alespoň k jedné epizodě velké deprese. U 

poloviny z nich se bude deprese opakovat, a u 10 % vznikne bipolární porucha. Každý rok kolem 15 

% z osob, trpících depresí nebo bipolární poruchou, spáchá sebevraždu. V r. 1996 byla sebevražda v 

USA na 9. místě mezi příčinami smrti (hned za AIDS). Přitom je jisté, že řada sebevražd zltstane 

nepoznána: to se týká i nikoli nepodstatné části autonehod se smrtelnými nás1edky.382 

380 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 467. 
381 Ibid., s. 468 - 451. 
382 Drbohlav, Andrej. Etopedie - Trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Op. Cit., s. 16. 
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Z hlediska četnosti výskytu poruch této skupiny u sexuálních sériových vrahů předkládám data, která 

nelze uvádět do přímé souvislosti, protože u mnohých pachatelů jsem se setkal s rozdílnými 

diagnózami různých psychiatrů u jednoho stejného jedince. V tomto ohledu se nejedná o příliš validní 

data, protože respektován byl vždy jen jeden posudek a to ten v pořadí druhý nebo další následný 

(protože diagnostik měl k dispozici více informací o pacientovi). 
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Posledním prediktorem této skupiny je bipolární afektivní porucha. Tato porucha byla dříve 

označována jiným termínem, který je rovněž obecně užívaný a jedná se o manicko depresivní 

psychózu. Jedná se o duševní onemocnění, které se projevuje manickými a melancholickými náladami 

doprovázenými dalšími psychotickými příznaky. Má dvě fáze: 

• manická fáze, chorobně povznesená nálada s pocitem všemohoucnosti vede k nadměrné a 

nepřiléhavé aktivitě (někdy i k násilnostem). Je charakterizována rychlým sledem myšlenek, 

tychyfemií, velikášskými bludy s pocity všemohoucnosti. 

• melancholická fáze, chorobně skleslá nálada s pocitem nemohoucnosti vede k omezené 

aktivitě; chorobný pocit viny může vyvolat pokusy o sebevraždu. Nemocný je nápadný 

zpomaleným myšlením a řečí. Trpí tísnivými bludy s pocity neschopnosti nebo viny. Vedle 

této typické formy existuje vzácnější forma - melancholia agitata, kdy pacient je neklidný, 

podrážděný, vzrušený. 

Tato psychóza vzniká bud' pozvolna, nebo náhle. Obě fáze se obvykle střídají; vzácněji jde pouze o 

manické nebo depresivní projevy.383 

383 Drbohlav, Andrej. Encyklopedie sériových vrahů. Op. Cit., s. 453. 
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Choroba postihuje přibližně 1 % populace. Potíže se obvykle projeví v období puberty a rané 

adolescence. Pokud se s podobnými projevy setkáváme již II mladších jedinců, hovoříme z hlediska 

behaviorální psychologie o hyperexcitabilním chování. Mezi komorbidní behaviorální jevy lze zařadit 

právě zmíněnou hyperexcitabilitu (ÉTA elipsa), suicidiální tendence (BETA elipsa) a alkoholový či 

drogový abúzus (ÉTA elipsa). 

10.2 Neurologické prediktory 

Úraz hlavy v dětství 

Neurologické prediktory [actatio n. a. 

Epilepsie 

Následující tři prediktory této skupiny patrně nebudou mít žádnou významnou etiologickou spojitost 

s fenoménem mnohonásobných vražd, ale ve skupině sexuálně motivovaných sériových vrahů se 

vyskytují jako kauzální mezičlánek komplexnější psychopatologické a behaviorálně patologické 

komorbidity. 

První jsou úrazy hlavy v dětství, které se projevují širokou škálou akutních a chronických 

klinických obrazů. Z akutních příznaků jsou časté: amnézie (posttraumatická amnézie vzniká často 

okamžitě po úrazu), agitovanost, psychotické příznaky, delirium. K chronickým příznakům patří 

amnézie, poruchy nálady, psychotické příznaky, změny osobnosti, vzácněji demence. Průběh postižení 

je ovlivňován řadou faktorů, mezi jinými mentální dispozicí, premorbidní osobností, rozvojem 

epilepsie, životními podmínkami, vedením soudních sporů, emočním znovuprožíváním úrazu, 

odpovědí na ztráty v oblasti intelektu a pochopitelně rozsahem a lokalizací poškození mozku. 384 

Kauzálně tak může souviset úraz hlavy v dětství s celou řadou jevů: Munchhausenovy syndromy, 

automutilace, suicidiální tendence, impulzivní reaktivitu lED, hyperkinetické poruchy anebo 

pyromanii. Úraz hlavy udává 45 % probandů v experimentální studii, nicméně je potřeba oddělit tyto 

sice léčené úrazy od těch, který mají skutečně etiologický charakter pro nějakou poruchu. 

Dalším prediktoremje lactatio charakteristické houpáním, kýváním a boucháním hlavou či celým 

tělem v průběhu usínání a spánku. Existují tři formy: 

• iactatio capitis (lat. iactare - otřásat; caput - hlava), prudké záškuby hlavou, většinou 

pravidelné. 

• iactatio corporis (lat. iactare - otřásat; corpus - tělo), záškuby celého těla. 

• iactatio nocturna (lat. iactare - otřásat; nocturnus - noční), záškuby těla nebo hlavy, k nimž 

dochází v noci.385 

384 Smolík, Petr. Duševní a behaviorální poruchy - průvodce klasifikací - nástin nozologie - diagnostika. 
MaxdorfJessenius, 1996, s. 110. 
385 Drbohlav, Andrej. vývoj teorií biologické determinace dificility. Op. Cit.. 
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Tento jev postihuje asi 6 % dětí kolem 6. až 8. měsíce, v některých případech přetrvává do 4. roku 

života a v ojedinělých případech je perzistentní i v období dospívání a bývá součástí obsedantně 

kompulzivního spektra a jiných psychických poruch.386 U sexuálních sériových vrahů se lactatio 

nachází ve 27 % diagnostických zpráv jako jev přítomný v období od 1 do 6 let. 

Posledním prediktorem je epilepsie. Kauzální souvislosti této poruchy jsou široké a značně 

diskutabilní. Jedná se o záchvatovité onemocnění projevující se opakovaným náhlým vznikem 

příznaků. Tyto příznaky mohou být různého druhu, od nevýrazných (pocity brnění, čichové, chuťové, 

zrakové, závrativé, bolesti břicha, pocity na zvracení, bušení srdce, či průjmy, ) až po příznaky 

všeobecně poměrně dobře známé (bezvědomí s křečemi končetin, krátké poruchy vědomí).387 Za 

rizikový faktor pro vznik rúzných psychických změn je považován i časný vznik epileptického 

onemocnění v dětství či v adolescenci. 388 Diskutovány jsou dlouhodobě některé "typické"osobnostní 

rysy jako ztráta smyslu pro humor, zabíhavot, sklon k religiozitě, pedanterie, paranoidní ladění, 

agresivita, nesamostatnost, závislost na okolí, obřadnost v jednání, těžkopádnost, bradypsychizmus a 

labilita nálad.389 Pohlaví není u většiny psychických změn u nemocných s epilepsií pokládáno za 

významný rizikový faktor. 

V kontextu diagnózy epilepsie je však nezbytné rovněž zmínit diferenciální diagnózy. Přes 

současné diagnostické možnosti odlišení neepileptických psychogenních záchvatú nebývá jednoduché. 

Pomýšlíme na ně nejen na počátku onemocnění, ale i všude tam, kde farmakoterapie antikonvulzivy 

není úspěšná. Neepileptické záchvaty nejsou vzácné, vyskytují se až u 20 % nemocných sledovaných 

v neurologických protizáchvatových poradnách a mohou se vyskytovat i v koincidenci se záchvaty 

epileptickými.390 Psychogenní neepileptické záchvaty je nutné v diferenciálně diagnostických úvahách 

odlišit od akutních příznakú při afektivních poruchách, neurotických poruchách a psychózách, 

případně od předstírání (vědomá tvorba příznaků, byt' případně s nevědomými cíli). Nejčastěji se však 

vyskytují jako dúsledek disociačních procesů (nevědomá tvorba příznaků) u okruhu disociačních 

(dříve hysterických) poruch.391 Základním předpokladem pro zařazení do této skupiny poruch je 

maladaptivní nevědomé využívání obranných psychických mechanizmů: disociace a konverze 

pacientem s následnou tvorbou psychických a/nebo tělesných příznaků. 392 

Disociace je obranný psychický mechanizmus, který jedinec nevědomě pouzlje, když jeho 

psychika není schopna se vyrovnat s určitým psychickým obsahem. Daná osoba jej proto odštěpí -

disociuje od vědomé oblasti psychiky a následně není nucena se s ním vyrovnávat, což má ovšem 

důsledky na celkovou stabilitu psychiky s následnou tvorbou příznaků. 

U celé této skupiny poruch se předpokládá, že: (a) symptomy vznikají psychogenně (psychickým 

mechanizmem disociace nebo konverze); (b) příčina není pacientovi vědomě známa, je nevědomá; (c) 

symptomy přinášejí pacientovi určitý zisk. 

3X6 Porter, S. R. - Kaplan, J. L. - Homeier, B. P. - Beers, M. H. a kol.. The Merck Manuals - Online medical 
library. Merck Research Laboratories, 2006. 

387 Šindelka, G. Epilepsie [online]. 2000 [cit. 22. 3. 2005]. Dostupné z: http://www.lekama.cz/detail.php?id=147 
38X Preiss, 1. - Zvárová, J. - Kolínová, M. Epilepsie a inteligence I. Intelektová úrověi1 v souboru 215 
ambulantních pacientú. In Čs. Psychiat. 1992; s. 298-306. 
3X9 Vondráček, V. Konání ajeho poruchy. Praha: Universita Karlova, 1986, s. 139-149. 
390 Dodrill, C. Correlates of generalised tonic-c1onic seizures with intelectual, neuropsychological, emotional and 
social function in patients with epilepsy. In Epilepsia 1986, no.27, s. 191-197. 
391 Freud, S. Studie o hysterii (1895). In Sebrané spisy, svazek 11.,2. vyd. Praha: Avicenum, 1993, s. 11-127. 
392 Herman, E. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformnÍ poruchy. In Zvolský a kol.: 
Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova, 1996, s. 105-123. 

166 



Disociace z konverze vzniká v důsledku mal adaptivní snahy o vyrovnání se 1.) s traumatem, 2.) s 

konfliktem nebo 3.) s vývojovou nedostačivostí. 

Ad (1) Posttraumatickou pohotovost k disociaci je možno dělit do dvou etiologických kategorií: (a) 

sexuální trauma - oběť incestu nebo jiného sexuálního či tělesného zneužívání v dětství a dospívání, 

(b) chronický traumatický prúběh života - série dlouhodobě trvajících traumat v proběhu života, 

chudoba, nevydařená manželství, somatické nemoci (např. epilepsie, neurologický handicap atp.). 

Ad (2) Konflikt se nachází v oblasti pacientových nevědomých procesů, především jsou to pro něj 

nepřijatelné sexuální a/nebo agresivní impulzy. Prostřednictvím disociace a konverze se tyto 

psychické obsahy projeví v psychické nebo tělesné oblasti, aniž by si byl pacient původních impulzů 

vědom. 

Ad (3) Vývojovou nedostačivost jako důvod k disociaci a konverzi nacházíme u nezralých osob, 

které si osvojily závislý životní styl a nevyvinuly psychosociální dovednosti nezbytné k vedení 

nezávislého života. Disociace a sekundární příznaky se maladaptivně objevují tehdy, když se daná 

osoba ocitne v situaci, která vyžaduje dovednosti a nezávislost, kterých není schopna.393 

Četnost výskytu epilepsie v experimentální skupině nebyla zjišt'ována vzhledem k nedostatku 

informací o neurologických vyšetřeních komparovaných probandů. 

393 Hovorka, 1. - Herman, E. - Duchanová, E. - Nežádal, T. Epilepsie a antikonvulzivní léčba - průsečík neuro
psychiatrický [online]. 
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11. Vybrané pedagogické aspekty 

Komparační analýza 49 profilů sexuálně sadistických sériových vrahů prokazatelně poukazuje na 

velmi silný formativní dopad výchovy a prostředí na osobnost těchto jedinců. Připomeňme například, 

že více jak 60 % těchto jedinců bylo obětí násilně a sexuálně abusivního chování svých rodičů či 

blízkých. Predikční diagnostika, která ve své podstatě komparuje vybraná časová období vývoje 

jedince, definuje stav, tedy přítomnost či absenci jevů a poruch a srovnává je s dalšími jedinci nám 

umožňuje klasifikovat několik obdobných vývojových schémat ze kterých takový jedinec pochází. 

Nedá se tudíž říci, že by "individuální příběhy" těchto agresorů byly tak zásadně odlišné. 

Výsledky mé komparační práce poukazují na několik prokazatelně signifikantních prediktorů. 

Tím klíčovým je výchovné prostředí myšleno v širším smyslu slova tedy nejen nukleární rodina a 

příbuzní, ale rovněž vrstevníci, blízké sociální prostředí a učitelé, dále specifické uzavřené komunity a 

soci-ekonomické a politické klima. Výchovné prostředí dostává do popředí náhledu na toto komplexní 

téma pedagogiku a sociální pedagogiku ve stejné důležitosti jako psychologii, psychiatrii a 

psychopatologii. Tento profesně odborný náhled nelze vyjímat. Význam odborné přípravy učitelů a 

vychovatelů voblasti patologických jevů hraje jednu z nejvýznamějších rolí v procesu včasné 

lokalizace, v zásadě prevence další patologické komorbidity a vývoje daného jedince. 

Rád bych touto kapitolou poukázal na fakt, že obecně převládající názor, že problematika 

behaviorální patologie tohoto druhu s pedagogikou vůbec nesouvisí je zcela iracionální a představím 

oblasti oborového průniku, důležitosti vzdělávání učitelů a vychovatelů v oblastech deviace a hlávně 

klíčový význam pedagogů ve včasné lokalizaci. Právě učitelé a vychovatelé jsou totiž v přítomnosti 

dětí v mnohých případech více než jejich vlastní rodiče, mají možnost je sledovat ve vzájemných 

interakcích, ve volné hře i v okamžicích mimo skupinu. 

11.1 Klasifikace prostředí 

Beta elipsa vztahově behaviorálních prediktorů a rovněž i Gamma elipsa výchovných 

prediktorů v modelu komparace 49 probandů poukázali na poměrně konkrétní popis prostředí těchto 

jedinců a jeho formativní význam. Zejména vztahová diferenciace vykresluje míru influence prostředí 

blízké rodiny, vstevníků, vzdělávacích zařízení či náboženské sekty. To nám dává možnost konkrétní 

prostředí poznat, významněji analyzovat, hledat příčinné souvislosti a hlavně stanovit možné formy 

prevence jednotlivě se vyskytujících sociálně a behaviorálně patolologických jevů, které se bez 

včasného a správného rozpoznání a zásahu komorbidně vyvíjejí v antisociální, patologické a 

neresocializovatelné osobnosti. 

Mé osobní přesvědčení, že nelze resocializovat každého člověka je právě v konkrétních 

kazuistikách sériových vrahů potvrzováno poměrně významně. Za zajímavý apel vyplývající 
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z komparace sexuálních sériových vrahů považuji nástin významu prostředí při formování patologie 

nejen v oblasti rodiny a blízkých, ale i makrosociálně a makroekonomicky. Pro účely diverzifikace 

vlivu prostředí u daných respondentů bude dobré se nástinem podívat na konkrétní okruhy vrstev a 

skupin ve kterých byli vybraní jedinci komparováni: 

a) rodinné prostředí; 

b) vzdělávací a volnočasové prostředí; 

c) vrstevnické prostředí; 

d) prostředí specifických komunit; 

e) resocializační prostředí; 

t) makrosociální prostředí. 

Vzájemné prolínání a ovlivňování jednotlivých forem prostředí formuje osobnost dítěte různými vlivy. 

Obecně se dá předpokládat, že je-li jedním prostředím rozpoznán negativní vliv či nedostatek určitého 

uspokojení zjiného prostředí "může" se toto prostředí stát nivelizátorem těchto sociálních otřesů. 

Příkladem jsou vrstevnické skupiny, které ve svém kladném smyslu slova mohou nivelizovat negativní 

rodinné klima. V osobní preferenci prostředí každým jednotlivcem bude s velkou pravděpodobností 

rozdílné pořadí - velmi pravděpodobně však v popředí bude rodina. U sériových vrahů ještě v období 

dětství je tomu však naprosto a zcela jinak. 

Pro účely individuální klasifikace prostředí a jeho významu na osobnost jsem koncipoval 

drobný test, který lze využít v jakékoliv sociální skupině, mezi studenty, kolegy či dětmi a přináší 

vždy zajímavé ohlasy. Pracovně jej nazývám" test valenčních vrstev". Jeho aplikace ve skupině může 

být jednak "nahozením" zajímavých osobních témat, která jedinec ve skupině otevírá, srovnává 

s ostatními, verbalizuje a učí se tak vztahy a prostředí chápat a interpretovat. Při opakovaném použití 

ve skupině vysokoškolských studentů během výuky psychopatologie či etopedie se ukázal tento test 

při správném facilito vání prúběhu střídavě individualizované a kolektivní formy do jisté míry i jako 

psychoterapeutické cvičení. Test valenčních vrstev umožňuje sebepoznání prostřednictvím vlastní 

iniciativy při pocitové diferenciaci jednotlivých prostředí či konkrétních osob ve svém okolí. Podobně 

jako F.I.L.G. test a jiné metody popisované v kapitole 4.5 alternativních diagnostických metod je 

možné i test valenčních vrstev realizovat v běžném prostředí školy, výuky, volnočasových aktivit či 

v rodině. V takových případech bude mít využití tohoto testu význam ponejvíce právě v posilování 

schopnosti určité jevy verbalizovat a svěřovat je okolí. 

Za předpokladu, že je skupina jedinců adekvátně motivována a panuje v ní volné a přátelské 

klima porozumění a empatie, tak právě fakt, že každý "odkrývá své karty" má vliv na budování důvěry 

ve skupinu a interpretaci vlastních pocitú. Podobná cvičení posilují a usměrňují rozvoj individuálních 
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seberulačních vlastností poznáváním skupiny i sebe samotného ve vztahově postojové oblasti. To, že 

se dítěti ukazuje osobnost učitele a vychovatele i ve zcela novém rozměru, tedy jako někoho, kdo se o 

jeho pocity zajímá, vyslechne jej a hledá řešení - to vše je přidanou hodnotou podobných testů 

nicméně tím nejpodstatnějším co je mým cílem touto kapitolou popsat. 

V osobnosti a profilu pedagoga vnímám jako nesmírně důležité probouzet a připomínat již 

zapomínanou podstatu tohoto profesního poslání. Touto hodnotou byl fakt, že pedagog byl spíše 

průvodcem než kazatelem. Tohle schéma známé od Aristotela až po Komenského je v našem školství 

potlačovano Herbartismem a současným trendem nerespektování individuality, jejich zvláštností a 

kognitivních mantinelů každého jedince. Systém jednotného přístupu a nároků ke všem naprosto 

popírá význam takových oborů jako je psychologie či sociální obory studující vliv skupiny, prostředí a 

individuálních odlišností. Je potřeba říci, že na mnohých školách však existují systémové výjimky a 

trend některých oborů rovněž naznačuje komplexnější a empatičtější formu přístupu ke studentům 

pedagogické profese. 

Jedním z patologických aspektů prostředí může být jeho schopnost chybné interpretace vztahů 

a postojů, konkrétních interakcí, prožívání a chování. Zejména děti jsou tímto patologickým aspektem 

ovliňovány nejvíce a volí pro vypořádání se s danou situací nejčastěji obranné mechanismy úniku, 

identifikace či substituce. Je tomu zejména proto, že nemají na jedné straně právě ono sociální 

srovnání, nevidí jak se v prostředí a ve společnosti orientují jiní, jak jej vnímají a interpretují. 

Nesmírně důležitým prvkem poznání, nápravy a rozvoje je komunikace a tu považuji za jednu 

z klíčových náplní pedagogické činnosti. V současné škole shledávám tendence spíše k memorování a 

k rozvoji individuality. Nedostatečnou prací ve skupině a se skupinou dochází k formování 

individuality bez poznání sociálních mechanismů. Pro zvládnutí izolace a fungování individuality však 

musí být člověk vybaven jednak informacemi, ale také sociální zkušeností. 

Už samotné označení "valenční" odhaluje inspiraci atomárním rozložením vrstev. Atom respektive 

jeho obal se dělí na valenční vrstvy ve který se v různé 

• • 

• 

• 

f.:\ 
~ 

energetické stratifikaci pohybují částice. Samotný test má dvě 

možné alternativy: a) alternativa diferenciace blízkosti 

jednotlivých prostředí; b) alternativa diferenciace jednotlivých 

osob. Velmi pravděpodobně podobnou formu tohoto testu 

někteří diagnostici ve své praxi používají. 

Doprostřed bílého papíru nakreslí dítě černou tečku, která 

označuje jeho osbnost, případně se může v rámci širšího 

arteterapeutického záměru samo nakreslit. Kolem černého bodu 
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se udělají kružnice, které jasně popisují vztahovou vzdálenost daného prostředí či jednotlivce. Do 

kružnic jsou pak zaznamenávány body, které znázorňují konkrétní osobu. Každé zanesení bodu je 

v krátkosti avšak přesně popsáno aby nechocházelo k desinterpretaci. Pro jednoduchost pochopení je 

dětem zanášení bodů jakožto určení blízkosti konkrétní osoby popisováno nikoliv konstatovaním, ale 

vztahově, tedy kdo je Ti bližší, kdo Ti více rozumí, komu více věříš, kdo je na tebe hodný. Konkrétní 

forma testu a formulace, intenzita a specifikace otázek však vychází ze záměru, který prováděným 

testem právě sledujeme. Systém valenčních vrstev je možné aplikovat v mnoha různých variantách 

zadávaných otázek a kritérií jako například pro individuální diferenciaci morálních norem, postojů a 

hodnot. Tedy například jak důležitáje pro tebe pravdomluvnost, dochvilnost, přátelství, atp. 

Tento test jsem realizoval v mateřských, základních a středních školách, potažmo se seniory a 

v neposlední řadě v diagnostickém ústavu a ve vězeňské komunitě a jeho realizace měla vždy velmi 

osobitý ráz, který vedl ke komukaci mezi lidmi. Samotný záznam bodů je totiž jen "textem" pro 

následnou verbální a emocionální interpretaci. 

Pohybovat se v různých prostředích, nalézt v každém z nich své osobní místo, uhájit vlastní prostor a 

přitom se socializovat přijetím norem daného prostředí to všechno jsou příklady nesmírně náročné 

schopnosti. Pro člověka však relitivně přirozené za předpokladu, že je optimálně rozvíjena. Zcela 

mimo problematiku psychosociálně patologických jedinců se vyskytuje tato neschopnost správného 

fungování v určité valenční vrstvě a prostředí i u většiny "normálních lidí". Někteří fungují velmi 

dobře, efektivně a sociálně přijatelně v pracovním prostředí, ale v rodinném zázemí zcela selhávají a 

nejsou schopni přijmout určitou roli, která se od nich očekává. Jiní jsou velmi otevření ve své rodině, 

ale před svým okolím žijí v izolaci. Vztah a postoj k danému prostředí a potažmo třeba i konkrétní 

osobě pochopitelně jasně zrcadlí naše chování. Vztah je totiž v zásadě určitou metaforou prožívání a 

postoj je variací chování. Vzhledem k vzájemnému kauzálnímu ovlivnění a propojení těchto světů a 

procesů získává celý koncept prostředí jako formativního fenoménu na své důležitosti zejména u 

jedinců u kterých se ať už prožívání, chování či obé dostává mimo kladnou či zápornou normu až do 

oblasti patologie. U dětí u kterých je patologickým fungováním některého prostředí a zvláště pak toho 

rodinného narušena či zcela destruována individuální forma nivelizace a ochrany je chování jakožto 

postoj exteriorizací vztahu a prožívání. U sexuálně deviantních jedinců tedy komorbidní behaviorální 

patologie v mnohých případech přímým důsledkem dysfunkce rodiny a blízkého prostředí. 

Komparační studie však jednoznačně poukazuje na to, že dysfunkční v daných případech byl i celý 

výchovně - vzdělávací a resocializační systém. Tito jedinci v dětství vykazovali komplexní známky 

antisociálního chování, sexuálně agresivní chování a celou řadu jevů, které byly přehlíženy a nebyl jim 

podle všeho přikládán příliš velký význam. Sériovým vrahem se člověk nestává v jednom okamžiku 

zjedné pohnutky a impulzu, to do jisté míry možné u masových vrahů, kdy jedinec pod vlivem 

nějakého momentu například zastřelí na jednom místě 20 obětí. Sériový vrah je však vývojově 

kumulovaný patologický pro fil charakteristický obdobími ataků a obdobími klidu. Je to pachatel, který 
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vývojově ve své patologii přímo uměrně roste a významně rozdílné projevy chování u něj pozorujeme 

již v raném dětském věku. Agresivní vynucování pozornosti a dominance, negativistivký a vzdorovitý 

přístup, nesnášenlivost autorit, neschopnost přijmout jakákoliv pravidla - to vše jsou signifikantní rysy 

a všechny jsou patné v chování již od 4 let. U většiny probandů byly známi a popisovány extrémní 

formy chování od zabíjení zvířat až po drogový abúzus v dětském věku. To vše poukauje na důležitost 

"principu včasné lokalizace" (viz. Str. 12). Pochopitelně nelze konstatovat, že každý jedinec s těmito 

prediktory bude sexuální vrah, je možné predikovat, že každý jedinec s těmito prediktory může a s 

velkou pravděpodobností také bude antisociální a systémem bude recidivně procházet jak 

resocializačními tak penitenciárními zařízeními. Je však potřeba mít vždy na pamětí tenkou hranici 

mezi labelizující negativní stigmatizací a systémovou obezřetností, prevencí, kontrolou a včasnou 

lokalizací. Připomeňme jen úvodem do problematiky výskytu patologických jevů u posuzovaných 

respondentů v dětském věku několik významných čísel: 

• do 4 let věku dítěte byl diagnostikován: u 45 % úraz hlavy, u 27 % Iactatio, u 20 % 

Separační úzkostná porucha (SAD), u 14 % Reaktivní porucha příchylnosti (RAD); 

• do 9 let věku dítěte byl diagnostikován: u 53 % hostilita ke zvířatům, prevalentní negativní 

vztahy v rodině, u 63 % kompulzivní masturbace, u 53 % Pavor nocturnus a u 55 % 

dromománie; 

• do 11 let věku: u 43 % syndrom opozičního vzdoru (ODD), 40 % z nich je psychickým 

agresorem a 46 % agresorem fyzickým, šikanózní tendence byly u 39 %; 

• do 14 let věku: téměř 70 % z nich má za sebou koitální debut, 59 % vykazuje sexuálně 

disruptivní a patologicky agresivní chování; 

• do 18 let věku: 20 % má za sebou první sexuální vraždu, 49 % již prošlo nějakým 

resocializačním zařízením a bylo diagnostikováno. 

11.2 Specifika jednotlivých prostředí a funkce pedagoga 

a) Rodinné prostředí - ze všech prostředí je právě tento prostor primární či nukleární skupiny 

nejbližších osobních vztahů tím nejpodstatnějším ve formování osobnosti a s ohledem na 

zkoumané téma zejména v oblasti patologie. Přímý vhled pedagogů do fungování a dynamiky 

rodiny se dělá obtížně nicméně je reálný a měl by být součástí edukace. Pedagogog by měl 

iniciovat prolínání prostředí, iniciativu rodičů, tak aby nastal oboustranný vhled do prostředí. 

V komunikaci s dětmi by mělo být téma rodiny důležitým pro upev!'lování zásad a 

vysvětlování norem. Volná hra či jiné "diagnostické" pomůcky jako například artediagnostika 

či test valenčních vrtev nám mohou také leccos napovědět o fungování rodiny. Při dysfunkci 

rodiny je nezbytné hledat konkrétní příčinu a adekvátně na ni reagovat. Bohužel jsem se setkal 
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již několikrát osobně a navíc to podtrhují alarmující čísla různých výzkumů, že děti jsou 

vystaveni násilí rodičů, jsou zanedbáváni či izolováni a systém záchytně nepůsobí. 

V mnohých případech jsem se setkal s alibistickým přehlížením pedagogů a školy k těmto 

jevům. Jen vyjímečně pedagog reaguje a osobně jsem přesvědčen, že je lepší špatně reagovat 

než nereagovat vůbec. V rámci výuky rozšiřujícího pedagogického studia se opakovaně 

potkávám s podobnými příběhy, kdy učitel zaznamenal, že dítě je týráno nebo případně 

zneužíváno. Tím daný učitel prokázal nesmírně důležitý první krok všímavosti a empatie. 

Druhým krokem je však odvaha k řešení a jeho správný výběr. Obava konfrontovat se se 

samotnou rodinou nebo hledat jiné řešení naráží nikoliv pouze na odvahu, ale také na 

neznalost řešení, postupů a forem. I v této práci opakovaně zmiňuji, že sekundárním viníkem 

za patologii jednotlivce je společnost, v zásadě jeden každý učitel, vychovatel či sociální 

pracovník, který daný jev neřeší. Viníkem je však systém a to mnohem významněji než jeho 

dílčí články. Kupříkladu zde absentuje velmi důležitá pozice školního etopeda, tedy odborníka 

z oblasti pedagogiky a psychologie, síť pedagogicko - psychologických poraden je fatálně 

nefunkční a rigidní systém, který dovedou dnes již mnohem lépe nahrazovat soukromé 

psychologické praxe, systém resocializačních zařízení a jejich nekoncepční následnost, kdy 

dítě je mnohdy opakovaně zpět v diagnostickém ústavu již po provedení první behaviorální 

diagnózy, kterou provádí psycholog a etoped, kteří s danými dětmi traví jen velmi málo času a 

nevidí je při všech důležitých činnostech. Penitenciární systém, který je ve všech svých 

ochranných úrovních spíše pobytovým zařízením s volnočasovými aktivitami. Systém 

následné spolupráce s propuštěnými vězni, jejich podpora, ale zároveň kontrola, které svou 

absencí a nedůsledností se přirozeně podílejí a tak i přímo produkuji recidivu. Z této práce 

nemohou vzejít přímá a okamžitě použitelná řešení pro praxi. Jak popíši v kapitole odborné 

přípravy, tak se jedná o rozsáhlejší systémovou změnu, která není ve většině svých bodů nějak 

zvlášť náročná, ale musí být komplexní. Jednotlivé "záplatování" nic neřeší kvalita celku je 

dána kvalitou jeho nejnižší části. 

Rodina je u sledovaných probandů prvním zcela dysfunkčním článkem a predispozicí a 

z individuálních kazuistik je patrné a z hlediska lidské osobnosti i zcela přirozené, že dítě 

hledá stimuly ochrany, nivelizace a porozumění někde jinde. V příkladech 49 komparovaných 

příběhů je však zjevné, že u daných jedinců všechna další prostředí opakovaně selhávala. 

Průsečíkem kazuistik byla neschopnost adaptability a konsenzu obou stran. 

b) Vzdělávací a volnočasové prostředí - prostředí školy, mimoškolních aktivit organizovaných 

školou, ale i volnočasových aktivit nám dávaji možnosti poznat dítě z jiných úhlů. Formovat 

jeho vztahově - postojové, aktivačně - motivační a seberegulační vlastnosti. Z odborné 

přípravy budoucích pedagogů na pedagogických fakultách se vytrácí praktická činnost, 

metodika a didaktika, psychologický background a další nezbytné oblasti tak náročného 

povolání. Převládá memorizace dat a jejich opakované zkoušení. Učitelé odcházejí do praxe 
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vybaveni informacemi, ale neumí je aplikovat a co shledávám za klíčové je fakt, že se pramálo 

věnuje podstatě tohoto "jak učit" a majoritně se zaměřuje na to "co učit". V tomto systému už 

nezbývá prostor pro ovládnutí dalších avšak velmi důležitých dovedností. Konkrétněji se jim 

budu věnovat v kapitole odborné přípravy. Vzdělávací a volnočasové prostředí nám ukazuje 

individuální schopnost jednice adaptovat se ve skupině, prosadit se avšak nikoliv na úkor 

ostatních, přijímat pravidla což naznačuje přizpůsobivost při kolektivních hrách, dále volná 

hra, která otevírá náhled do izolované části prožívání. Pedagogická práce je nesmírně náročná, 

komplexní, vysoce odborná činnost, která je společností nedoceněna. I přes kritiku, kterou 

k systému vznáším si vážím všech pedagogů, kteří svou praxi provozují s plným nasazením. 

Mnoho těch se kterými se potkávám je skutečnými profesionály, ale pouze nemají dostatečné 

nástroje a informace. 

49 % pachatelů extrémně násilné trestné činnosti s profilem sexuální agresivity a víčetné 

komorbidní patlogie prošlo do svých 18 let diagnostickým a resocializačním systémem. To je 

číslo ještě významně menší než jaké udáváj í mnohé studie ve vztahu resocializační zařízení a 

vězení kdy se výskyt pohybuje kolem 82 %. To je alarmující číslo, které osobně interpretuji 

jako důkaz nefunkčnosti systému a absurní domněnky, která je v důsledku odborným selhání, 

že každý člověkje resocializovatelný a v zásadě navrátitelný do společnosti. 

c) Vrstevnické prostředí - ačkoliv u mnohých poruch chování je vrstevnické prostředí právě 

místem vzniku a podpory behaviorální patologie, tak u sledovaných respondentů není přímým 

impulzem antisociální činnosti. Tito jedinci jsou totiž většinou ve vrstevnických skupinách 

zcela dysfunkční. Neumějí v nich fungovat a přijmout roli v hierarchii a dynamiku skupiny při 

současném respektování pravidel jejího fungování. Vzhledem k této neschopnosti jsou právě 

jejich projevy ve skupině o to výraznější od izolace až po erektivní agitovanost a neustálou 

snahu po převzetí pozornosti a dominance. 

d) Prostředí specifických komunit - tuto kategorii nelze označit ve skupině komparovaných 

probandů za statisticky významné prostředí pro vznik a rozvoj patologického profilu nicméně 

uvádím ji z důvodu jednotlivých případů. Jako specifické komunity vnímám například sekty 

do kterých někteří pachatelé vstupují avšak ne tolik z důvodů souznění s formativní 

myšlenkou sekty, ale z důvodu prosazování vlastního konceptu a paranoidních představ. 

Vextrémně antisociálních sektách se někteří pachatelé, jak později uvádějí, setkávají 

s obětováním zvířat a pitím krve, což je vnitřně uspokojuje, ale jejich neschopnost fungování 

v jakékoliv komunitě znemožňuje dlouhodobější setrvání rovně sektě. Další specifickou 

komunitou je armáda. Zejména v USA, kde je princip vstupu do armády podmiňován výrazně 

jinými nároky než v Evropě a v současném profilujejich stavu vidíme převahu afroameričanů 

a přistěhovalců z Mexika, což naznačuje jasný prvek samotného recruitingu se jedinci 

s výraznou patologii a sklonem k agresivitě ukrývají často. Doplněno inklinací ke zbraním a 

vidinou legální realizace smrti varmádě setrvávají. Jejich vojenské aktivity však nemají 
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dlouhého trvání. Jako důvody shledávám dva jevy. Prvním je již výše zmiňovaná neschopnost 

přistoupit na systém, pravidla a poslušnost. Druhým je velký paradox, že tito jedinci jsou 

extrémně nebezpeční pro své okolí, ale sami se o sebe poměrně dost bojí a nevystavují se 

přímému boji, tedy reálnému nebezpěčí smrti. Faktem však je, že v armádě a u policie se 

etablují často jedinci mimo schéma popisovaného profilu avšak s výraznými prvky agresivity, 

vzdoru a negativismu a jiných poruch. 

e) Resocializační zařízení - jak již bylo dříve řečeno, jsem zastáncem přesvědčení, že ne každý 

člověkje resocializovatelný a v zájmu ochrany jeho samotného i společnosti by někteří jedinci 

neměli být nikdy propuštěni na svobodu. Resocializace je však současným trendem, který 

vychází z předpokladu, že resocializovatelný a převychovatelný je každý člověk, což v praxi 

znamená celou řadu kroků od vysoce nákladného vnitřního systému specifické psychologické 

práce až po propouštění vězňů po výkonu trestu. Pobytová zařízení tohoto typu 

s volnočasovými aktivitami a plným komfortem, která v důsledku upírají vězněnému pouze 

jednu jedinou možnost a to odejít jsou však zcela mimo záměr samotné resocializace. Ta tu 

totiž ve skutěčnosti vůbec neprobíhá. Výše zmíněná procenta výskytu a recidivy jasně 

poukazují na kvalitu současného konceptu. 

1) Makrosociální prostředí - tuto oblast klasifikuji zcela okrajově a mImo přímou možnost 

pedagogů ji jakoliv ovlivnit. Jedná se však o oblast, která je u řady probandů formativní. Patří 

do ní socio - ekonomický status celé země, politické a sociální klima. Někteří pachatelé ze 

skupiny komparovaných jakoby byli samotným systémem. Někteří se narodili a vyrostli 

v období občanské války, politického převratu či ekonomické krize. Tento stav přesouval svou 

pozornost kjiným cílů a zakrýval nevědomě stopy trestných činiL Například Pedro Alonso 

Lopez tak v období občanské války v Kolumbii sériově zavraždil mezi 300 až 600 dětmi. 

11.3 Odborná příprava 

Jakjiž bylo řečeno pedagogové vlivem komplexního a rúznorodého setkávání s dětmi a dospívajícími 

mají jedinečnou možnost identifikovat, analyzovat a řešit konkrétní jev či soubor patologických jevú u 

jednotlivce. Na určitou věc je možné se dívat ze všech stran, ale když Vám nikdo neřekne co máte 

konkrétně pozorovat, tak to možná ani nezahlédnete. Z tohoto dúvodu je potřeba pedagogy vybavit 

schopností pozorovat a pozorované správně analyzovat. Z hlediska odborné přípravy shledávám jako 

klíčové pro vytvoření možného základu systému včasné lokalizace, efektivní protekce společnosti, 

včasné léčby a resocializace 3 konkrétní procesy: 

a) prúběžná odborná příprava při studiu; 

b) postgraduální kurzové vzdělávání; 
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c) odborný poradenský systém a přístup k informacím. 

Ad. a) Domnívám se, že pedagogové, tedy učitelé a vychovatelé by v rámci své odborné teoretické 

přípravy měli mít soubor tématických přednášek nebo předmět psychopatologie, který by nezatěžoval 

vyčerpávajícím objemem dat, ale naučil je základní terminologii, přiblížil diagnostické manuály MKN 

10. a DSM IV. - TR, poukázal na základní komorbidní vazby a prediktory, zdroje pro hledání 

informací a naučil s těmito zdroji pracovat. Podstatou tohoto vzdělávání by tedy měly být informace a 

poznatky, které jsou pilířem a příliš se nemění. Informace proměnlivého typu by měly být součástí 

další prúběžného postgraduálního či rozšiřujícího vzdělávání. Po vzoru DSM by pedagog měl znát 

v základních intencích symptomy jednotlivých jevil a poruch a vědět kam dítě odkázat nebo kde získat 

potřebné informace přizpúsobení své odborné činnosti potřebám a specifikúmjedince. 

Ad. b) vývoj informací a poznatkový boom vyžaduje v jakémkoliv oboru bezpodmínečné kontinuální 

vzdělávání. Pedagogové, opět myšleno všechny profese, které pod tuto problematiku spadají by měli 

mít možnost dalšího profesního rozvoje a získávání informací. Celá řada jevú souvisejících se sociální, 

psychickou či behaviorální patologií, které se objevují s velkou četností, ale i řada poruch například 

hyperkinetických musí být součástí dalšího vzdělávání. Mezi témata tohoto specifického vzdělávání 

by měla patřit problematika poruch chování, alternativní diagnostické metody, formy verbální a 

nonverbální komunikace, ale také setkávání s kolegy za účelem výměny informací a zkušeností 

z podobných situací. 

Ad. c.) Za velmi dúležitý systémový krok považuji vzdělávání specialistú na problematiku 

behaviorálních poruch. Školního etopeda - specialisty, který by pomáhal pedagogúm analyzovat 

konkrétní situace a pomáhal dětem a studentúm ve složitých životních situacích. V současné době 

stoupá důležitost tohoto specialisty. Snižuje práh zkušeností s drogami a alkoholem, zvyšuje se 

agresivita ve školách v podobě šikany, do škol se dostávájí zbraně, necenzurovaný svět informací 

v podobě internetu předkládá dětem rúzné archetypy chování. To vše staví pedagogickou profesi do 

zcela nového světla. Udržení tradic, morálky a norem a zároveň schopnost přizpusobení a informační 

gramotnosti v dnešním globalizovaném světě to všechnou jsou souběžné a neméně dúležité prvky 

výchovy a vzdělávání. 
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12. Verifikace hypotéz 

Kontrolní hypotézy explicitních vazeb 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že prediktory MacDonaldovy triády budou u více jak 40 % jedinců v experimentální 

skupině explicitní predikční vazbou s jednotlivým výskytem četnosti nad 50 %. 

Hypotéza byla částečně potvrzena 

1) Všechny tři prediktory sociopatické triády vytvářejí z hlediska prediční korelace velmi silné 

predikční vazby explicitního typu kromě pyrománie která se váže jen ve statisticky silné (nikoliv 

lineární) závislosti na zbývající dva prediktory. Jiné vazby nevytváří.: 

Enuresis Hyperexcitabilita, Replikace Pavor nocturnus 63 % 
traumatu, hostilita 

ke zvířatům 

Pyrománie - Kompulzivní - 33 % 
masturbace, 
hostilita ke 
zvířatům 

Hostilita ke Sikana - agresor, Denní snění, Thanatofilní 53 % 
zvířatům sexuální enuresis, tendence, 

agresivita, pyromame agresivní 
kompulzivní sadismus, 

masturbace, denní nekrofilie, 
snění nekrosadismus, 

orgánový 
fetišismus 

2) Druhá část hypotézy byla potvrzena částečně, protože hranici predikovaných 50 % jako samostatně 

se vyskytujících proměnných splnily pouze prediktory Enuresis (63 %) a Hostility ke zvířatům (53 %). 

Pyrománie sice potvrdila křížovou explicitní vazbu, ale z hlediska samostatného výskytu 

předpokládanou hranici nedosáhla (33 %). 

177 



Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že prediktory Dromománie - sexuální promiskuita a dobrovolná dětská, homosexuálně 

orientovaná prostituce budou vytvářet křížovou explicitní vazbu s jednotlivým výskytem četnosti na 

30%. 

Hypotéza byla částečně potvrzena 

1) První část hypotézy byla zcela potvrzena. Všechny tři prediktory vytvářejí křížovou explicitní 

vazbu, kterou je možné interpretovat, tak, že za předpokladu, že dromomanicky jednající dítě bude 

chovat i sexuálně promiskuitně a bude vyhledávat homosexuální vztahy - velmi pravděpodobně to 

bude formou dobrovolné prostituce. 

romiskuita 

Dětská prostituce 

Dromomámie 

N esocializovaná 
porucha chování, 

Kont. Sex. Zneuž. 
- oběť, nekont. 

Sex. Zneuž. - oběť 

N esocializovaná 
CD, sex. Zneuž. -

agresor, anorm. 
chování, 

Alkohol. Ab., dromomanie 51 % 

- dromomanie 20% 

Patologická Alkohol. Ab., 55% 
lhavost drog. Ab. , dětská 

prostituce, sex. 
promiskuita 

2) Druhá část však nebyla potvrzena zcela, protože dva prediktory Sexuální promiskuita (51 %) a 

Dromománie (55 %) jsou výskytem četnosti nad prikovanou hranicí, tak třetí prediktor dobrovolné 

prostituce se vyskytoval jen u 20 % těchto jedinců. 
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Kontrolní hypotézy explicitních prediktorů 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že více jak polovina sexuálních sériových vrahů se chovala sexuálně disruptivně již 

v dětství konkrétně jako agresoři sexuálního zneužívání vrstevníků. 

Hypotéza byla potvrzena 

Sexuální Pobyt v RZ, Agresivní Psych. Týr. - 61 % 
zneužívání - sexuální sadismus agresor, fyz. týr. -
agresor agresivita, ADHD, agresor, šikana -

ODD, agresor 
dromománie 

Předpoklad, že se agresivní sexuálně disruptivní chování bude vyskytovat u více jak 50 % sexuálních 

sériových vrahů v dětství byl naplněn, kdy se v experimentální skupině (N = 49) vyskytl tento jev u 61 

% jedinců. 

Hypotéza č. 4. 

Předpokládám, že v dětství sexuálních sériových vrahú bude diagnostikován prediktor patologické 

lhavosti jako obranný mechanismus u více jak 70 % jedincťl. 

Hypotéza nebyla potvrzena 

Materiální ODD, anorm. - 59% 
Patologická destruktivismus, chování, 
lhavost ADHD, krádeže, ne socializovaná 

kleptománie, CD, šikana-
vzdělání agresor, 

dromománie 
PatologIcká lhavost se objevIla na základě komparace případú Jako velmI významný obranný 

mechanismus a rys chování sexuálních sériových vrahů v dětství a to u 59 % jedincú. Předpoklad 

70 % však naplněn nebyl. Vzhledem k vysokému výskytu lze však označit daný prediktor za zcela 

explicitní a tvárný aspekt behaviorálního šumu a behaviorálních etud. 
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Hypotéza č. 5. 

Předpokládám, že v dětství sexuálních sériových vrahú bude diagnostikován prediktor kompulzivní 

masturbace u více jak 60 % jedinců. 

Hypotéza byla potvrzena 

Kompulzivní Hostilita ke Pyromanie, Inklinace 63 % 
masturbace zvířatům, denní nekrosadismus, k pornografii, 

snění, obsedantně agresivní denní snění 
kompulzivní sadismus 
porucha 

Předpoklad byl potvrzen, protože kompulzivní masturbace se v dětství sexuálních sériových vrahú 

vyskytla u 63 % jako výrazný behaviorální aspekt a doprovodný prvek denního snění a pornografické 

inklinace (jak naznačila predikční korelace). Silná závislost se objevila v souvislosti s pyrofilii 

(pyromanii) a agresivním sadismem a nekrosadismem v dospělosti. 

Kontrolní hypotézy informačních a informačně komparačních prediktorů 

Hypotéza č. 6. 

Předpokládám, že více jak 50 % sexuálních sériových vrahú nedokončilo povinnou školní docházku 

(jsou tedy bez vzdělání). 

Hypotéza nebyla potvrzena 

Hypotéza předpokládající 50 % nevzdělanost v experimentální skupině sice potvrzena nebyla, ale 

přesto je potřeba upozornit na vysoký poměr jedinců bez vzdělání, který u sledovaných jedinců (N = 

49) dosáhl 40 %. I přes fakt nenaplnění hypotézy je nezbytné považovat prediktor dosaženého 

institucionálního vzdělání za explicitní. 

Hypotéza č. 7. 

Předpokládám, že více jak 30 % sexuálních sériových vrahú bude z hlediska akčního rádia spadat do 

skupiny kočovných vrahú, resp. že jejich kriminální pÍ1sobnost bude internacionální. 
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Hypotéza byla potvrzena 

Hypotéza o internacionálním akčním rádiu nad úrovní 30 % byla v experimentální skupině potvrzena a 

překročena, když dosáhla 44 %. Tento výrazný výskyt poukazuje na možné diferenciální forenzně 

kriminalistické problémy, které mohou přinést změny v otevřenosti hranic. Osobně však 

nepředpokládám výrazný nárůst kriminality, ale spíše prodloužení horizontu dopadení pachatele. 

Zvýšenou kriminalitu predikuji až v momentě otevření prostoru pro prozatímní nečleny EU. 

Hypotéza Č. 8. 

Předpokládám, že více než 115 sexuálních sériových vrahů pochází z rodin o více jak 4 dětech. 

Hypotéza byla potvrzena 

Hypotéza byla potvrzena výskytem 24 % (téměř tedy Y.t) případů takto četných nukleárních rodin 

v dětství sexuálních sériových vrahů. Považovat to však za explicitní prediktor bez dalšího sledování 

souvislosti nepovažuji za validní. 
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Závěr 

Na počátku této práce jsem si vytkl 4 základní cíle, které jsou nezbytné pro první část verifikace 

základní hypotézy, kterou je předpoklad, že sexuálního sériového vraha je možné lokalizovat výrazně 

dříve na základě poznání příčin, symptomů a následků tohoto jevu a vytvoření unikátního modelu 

vybraných behaviorálních a psychopatologických prediktorů. Prvním cílem bylo vytvoření predikční 

matrice, tedy trojrozměrného modelu navzájem propojených multioborových prediktorů pro 

klasifikaci jejich kauzálních a komorbidních vazeb. 

Tuto matrici jsem postavil zejména na vzájemném ovlivňování behaviorálních, psychiatrických a 

sexuálních prediktorů, přičemž tyto tři oblasti byly následně rozšířeny o další oblasti možného vlivu 

na základě předpokladu jejich významné hodnoty. Finální podoba "pracovního" konceptu predikční 

diagnostiky se sestává z osmi elips vzájemně propojených prediktorů. 

Druhým úkolem bylo vytvořit strukturu prediktorů na vytyčených elipsách tak, aby byla odstupňována 

jejich interpretační úroveň, ale také validita vzájemných vazeb. Tyto prediktory byly vybírány na 

základě hypotéz, známých modelů, předešlých pozorování a vlastních studií daného problému. 

S ohledem na výsledky korelační analýzy je zjevné, že některé jevy bude potřeba částečně upravit 

nebo případně nahradit. Některé prediktory totiž oproti předpokladu byly v experimentální skupině 

zastoupeny téměř bezvýznamně a jejich spojitost s komplexním profilem se jeví zpětně jako nepříliš 

významná. 

Podstatným znakem klasifikace těchto 112 vybraných prediktorů byl jejich náhled stran 

behaviorálních zvláštností a kritérií. 

Dalším úkolem bylo vytvoření experimentální skupiny sexuálních sériových vrahů a zjištění všech 112 

hodnot v jejich profilu. Následná kompletace těchto dat se stala základem pro komparaci a hledání 

korelačních vazeb. Z velkého množství dat byly vybrány základní explicitní vazby a explicitní 

prediktory. Jejich hodnoty je možné v základních intencích (zatím pouze na základě studia 

experimentální skupiny) interpretovat jako atributy unikátního modelu (profilu) sexuálního sériového 

vraha. 

Za osobně významné považuji potvrzení známých statistických dat a modelů jiných odborníků v této 

oblasti. Komparace a tvorba konceptu predikční diagnostiky však naznačila i některé netušené nebo 

dosud nepříliš významné souvislosti. Celková výpověď zhodnocených dat však potvrzuje specifické 

výzkumy, které se dějí v dílčích oblastech pozorování, v dílčích oborech a dílčích typech 

mnohonásobných vrahů. Tato svým způsobem "jedinečná" studie shromažďuje data multioborově se 

zaměřením na velmi specifickou skupinu patologických a deviantních jedinců. 

Na základě výsledků komparační predikční diagnostiky v experimentální skupiny je možné představit 

koncept modelu sexuálního sériového vraha. Dalším důležitým krokem verifikace této metody bude 

přenesení a srovnání získaných dat se skupinou kontrolní. Stávající model lze interpretovat 

s konkrétními hodnotami takto: 

Příčiny vzniku takto patologicky jednající osobnosti se pojí s již útlým věkem, nicméně pozorování 

těchto příčin dosud nebylo výrazně spojováno s možnou predikcí těchto jevů. Opomeneme-li princip 
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neustálé kauzality (tedy, že příčina může být přítomná již v rodinách rodičů či předešlých generací), 

lze za signifikantní příčinu považovat úrazy hlavy v dětství, které se vexperimentální skupině 

vyskytly u 45 % jedinců a korelace naznačily jejich možnou souvislost se syndromem opozičního 

vzdoru a hyperkinetickými poruchami. Samotný syndrom vzdoru je zastoupen u 43 % dětí a je téměř 

lineárně kauzálně spojen s agresivním a impulsivních chování v dětství a dospívání. 

Přibližně polovina vrahů byla v dětství agresorem různého typu mezi vrstevníky - za klíčové lze 

však považovat náznaky výrazně disruptivního chování v dětství a dospívání. Například role agresora 

v sexuálním zneužívání byla diagnostikována u více jak 60 % probandů a když k dané informaci 

připojíme fakt, že v dospívání byli tito jedinci v 59 % případů označeni za sexuálně agresivní, tak je 

naznačen významný predikční aspekt. Důležitým zjištěním je také poznatek, že zmíněná sexuální 

agresivita koreluje významně a abúzem či intoxikací alkoholem, který se v daném momentu stává 

nejpravděpodobnějším impulzem pro agresivně sadistické chování. 

V rámci pozorování předpokládaného "vnitřního světa" (prožívání) těchto jedinců se jako zcela 

signifikantní prediktor ukázaly dynamické sexuální fantazie, které měly eskalující explorační charakter 

a byly z velké části obsahem denního snění těchto jedinců již v dětském věku. Konkrétně 67 % 

probandů označilo denní snění za převažující atribut v dětství. Tento jev byl u většiny ventilován a 

nivelizován inklinací k pornografii (47 %), voyeurismem (74 %), ale hlavně kompulzivní masturbací 

(63 %). 

Pro vyvolání silnějšího motivu a realizace své hypersexuality volili sexuální sérioví vrazi celou 

řadu apelů. Pro 33 % to byl pohled na oheň a pro 46 % představy spojené se smrtí a sadismem, 

nicméně za zásadní lze považovat zároveň přítomnou reálnou demonstraci dominance, která je 

jednoznačnou součástí niterných sadistických představ. Tuto dominanci, která je pravděpodobně 

významně spojena s masturbací touží tento jedinec uspokojit na živé bytosti. 

Zmíněných 61 % ji exteriorizuje v sexuálně atakujícím chování, ale odvaha takového útoku na 

vrstevníky, sourozence či dospělé je posilována již mnohem dříve zhruba kole 6 roku života kdy za cíl 

uspokojení svých tužeb svrchované nadřazenosti vybírá zvířata. Vysoce hostilní chování ke zvířatům 

jako explicitní prediktor (53 %) naznačuje již v nízkém věku významné predikční vazby jako 

například trofeismus (u 33 %) dětí do 15 let a orgánový fetišismus (u 35 %) jedinců do 18 let. Tyto 

prediktory jsou statisticky významně spojeny s budoucím výskytem nekrofilie (35 %), algolagnie (59 

%), nekrosadismu (45 %) a koprofilie (31 %) u sexuálních sériových vrahů. U některých může 

patologie chování a eskalace vnitřního světa sadistické obrazotvornosti mít i podoby antropofágie (33 

%) a méně častěji Renfieldova syndromu (22 %). 

Z prediktorů skutečně raného dětského věku lze za významný považovat Pavor nocturnus u 53 

% dětí a setkání se smrtí (které však nemá traumatizující spojitost - 45 %) a významně se pojí 

s tvorbou denního snění. 

V pozdějším, již školním věku je u těchto jedinců patrné komplexní anormativní chování a celá 

řada poruch chování. Například se jedná o krádeže (49 %) a méně významně exponované projevy 

vulgarity (33 %), které se však téměř lineárně pojí s psychicky abusivním chováním. Jiné poruchy, 

které se u sexuálních sériových vrahů v dětství pochopitelně také vyskytují se však ukázaly být jako 

méně významné. 

Oblast, která je reprezentována hned v několika elipsách je hodnota výchovného působení, 

nivelizačních schopností a uspokojení základních potřeb v nukleární rodině. Data z experimentální 

183 



skupiny totiž poukázala na fakt, že mnohem častěji než jako agresor se v dětském věku tento jedinec 

profiluje jako victima. Všeobecně to potvrzuje také flagrantní výskyt identifikace s agresorem a 

substituce jako obranných mechanismů a příčinných faktorů budoucí agresivity, když v dané skupině 

probandů byly zastoupeny shodně u 47 % z nich. 

Za alarmující lze považovat výskyt viktimizace těchto jedinců v dětstvÍ. 61 % bylo obětí 

fyzického a 63 % psychického abúzu, kolem 40 % nespecifikovaného sexuálního zneužívání a 

opakovaného znásilňování v dětském věku. Tato okolnost je podpořena také údajem průměrného 

koitálního debutu, který se u sledovaných jedinců pohyboval kolem hranice 12 let. 

Způsoby vyrovnání se s opakovaným trýzněním v nejbližším prostředí jsou u těchto dětí různé. Za 

významné všakje možné považovat tři druhy reakcí (a obranných mechanismů): 

1) identifikace s agresorem v přítomnosti přenesená na vrstevníky, případně hostilita ke zvířatům a 

trofeismus (jako důsledek substituce) 

2) materiální destruktivismus (u 37 %) či automutilace (jako důsledek přijetí negativní role - u 39 %) 

a u malé skupiny kolem 20 % i suicidiální tendence 

3) naprostá ztráta citové vzájemnosti, vnímání blízkých vazeb, neschopnost navazovat dlouhodobější 

vztahy, citový izolacionismus, partnerská nespolehlivost, impulsivní reaktivita (lED - u 39 %). 

Jedinci z tohoto okruhu reakce opouští již v dětském věku domova toulají se (dromománie - až 55% 

ať už krátkodobě či dlouhodobě), za předpokladu, že bylo dané dítě sexuálně zneužíváno v nízkém 

věku je možné předpokládat sexuálně promiskuitní chování uspokojované homosexuální prostitucí a 

abúzus alkoholový (57 %) a drogový (42 %). Za významný obranný mechanismus této reaktivní 

skupiny je možné klasifikovat jev, který se přímo pojí s ne socializovanou poruchou chování a celkově 

anormativním chováním a to je patologická lhavost zastoupená v dětském věku sexuálních vrahů v 59 

% sledovaných případů. 

Z hlediska psychických, resp. psychiatrických předpokladů nenacházím příliš významné vazby a 

výskyt rovněž není příliš významný. Z nejčastějších lze jmenovat bipolárně afektivní poruchu u 16 % 

a obsedantně kompulzivní poruchu (39 %) - ta však není diagnosticky korektně určená a je 

odvozovaná poněkud nesprávně z přítomnosti kompulzivních sexuálních aktivit. 

Jak již bylo řečeno jako významnou determinující oblast lze považovat nukleární rodinu. Za 

obzvláště zajímavou považuji detailnější analýzu dílčích vztahů v rodině. Poruchu ve vztahu k rodině 

bylo možné diagnostikovat u téměř 70 % těchto dětí, ale to samo ještě nevypovídá nic o specifické 

kauzalitě. 

Z výsledků tohoto pozorování lze uvést, že spíše záporný a prevalentně záporný vztah k otci 

pociťovalo 29 % dětí, k vrstevníkům 75 %, k dospělým 60 % a k sourozencům 33 %. Všechny tyto 

hodnoty (sledované u jedinců ve věku od 4 - 18 let) naznačují jednoznačné signály vysoce hostilního 

chování k lidem, vztahovou ambivalenci a společenskou reaktivitu, maladaptabilitu a maladjustaci. 

Za korelačně významný je však potřeba považovat vztah k matce. Zatímco nenávist k otci se většinou 

formou obranného mechanismu identifikace s agresorem převádí v chování na oběti již bez přítomné 

spojitosti s otcem, tak nenávist k matce (patologická personifikace matky) naznačuje zcela unikátní 

spojitost s lokalizací oběti a sexuálními fantaziemi. Patologická personifikace matky, která je sama o 

sobě významně větším a rozdílnějším prediktorem než jen pouhé vyjádření prevalentního vztahu se 

vyskytuje jako celoživotní traumatizující jev u zhruba 1/5 sexuálních vrahů. 
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Ve spojitosti se specifiky výchovného působení stojí jistě za zmínku, že téměř polovina vrahů 

označila prostředí své nukleární rodiny za direktivní a autoritářské. To by mohlo naznačovat, že 

opačný přístup je bez přímé kauzální schopnosti, ale ve spektru "pozitivně patologických" 

výchovných přístupů nacházíme jistou, ale pravda nepříliš významnou spojitost. Rodičovský 

hyperprotekcionismus byl v dětství pachatelů zaznamenán u 14 %. Tento extrémní přístup však 

nevytvářel žádné významnější korelace. 

U některých vrahú je možné za motiv náhlé impulzivní reaktivity považovat nikoliv primárně 

exteriorizaci sexuálních fantazií, ale krátkou vysoce sadistickou episodu chování způsobenou 

nezvladatelnou depresí. V dětském věku se depresivní porucha chování vyskytla asi u 113 dětí, 

projevovala se ponejvíce torpiditou chování s náhlými hyperexcitabilními excesy (37 %). Většina 

těchto projevll se časem vytratila, ale u přibližně 10 - 15 % přetrvává v podobě depresivních nálad až 

rekurentní deprese. 

Z hlediska organizace a dynamiky poruch chování je v dětském věku sledovaných probandů zcela 

markantní majorita nesocializované poruchy (53 %) nad socializovanou poruchou (8 %), což 

naznačuje, že sériový vrah je již od útlého dětského věku zcela autonomním agresorem. V období 

dospíváním může být toto chování podporováno možným zájmem o zbraně a rasistickými tendencemi. 

Mezi obrazové motivy denního snění můžou patřit řízené episody z válečného prostředí. Někteří vrazi 

(v USA asi 113) se i přímo realizuje ve vojenské oblasti, ale vzhledem k nedisciplinovanosti a 

sexuálním deliktům j sou většinou propuštěni. 

Mnozí vrazi vyhledávají taková zaměstnání, která jim umožňují bližší přístup k realizaci svých 

niterných pohnutek a jejich chování ospravedlňují. Jedince s thanatofilními tendencemi a orgánovým 

fetišismem je možné hledat nejčastěji mezi řezníky na jatkách. Nekrofily, nekrosadisty, orgánový 

fetišismus a trofeismus na pitevnách a v pohřebních ústavech. Pedofilně orientované devianty 

v pedagogických, volnočasových či církevních oblastech. V neposlední řadě sexuálně agresivní, 

reaktivně impulzivní, hyperkinetické (eretické) jedince s akatizí a vzdorem v policejních řadách. 

Vysoce organizovanou skupinou jsou spree killers a sérioví vrazi, kteří zastávají významné posty 

a budují kariéru v oblasti, kde není přístup k realizaci jejich fantazií a požívají ve společnosti velkého 

respektu. Tento profil se pojí však s vyšším intelektem a vzděláním. To jednoznačně není případ 

sexuálního sériového vraha. Ten je spíše impulzivní, ovládán nitrem deviantního světa své 

představivosti a nenávist k lidem je mnohdy, jak se domnívám, spíše zástupným jevem pro nenávist 

k sobě samému a vlastnímu životu. 

Jak naznačila nebo spíš potvrdila data získaná při přípravě konceptu predikční diagnostiky tak 

osobnost a profil pachatele v rámci sexuálně motivovaných, vysoce agresivních vražd v sérii je 

komplexním, deviantně se vyvíjejícím mechanismem již od dětství. Poznání tohoto mechanismu jistě 

povede k efektivnější lokalizaci vraha a záchraně mnoha nevinných obětí. 
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