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ÚVOD

Každá lidská společnost se vždy skládala ze spousty jedinců s různými druhy 

charakterů a povahových rysů. Naše chování je v úplných prvopočátcích ovládáno pudy, na 

které se následně nabalují společenské hodnoty a normy, jež jej usměrňují a přizpůsobují 

aktuálním sociálním nárokům. Dané lidské společenství je pokládá za smysluplné a potřebné 

k tomu, aby mohlo fungovat. Ne všichni jedinci jsou ale schopni psaná i nepsaná pravidla 

dodržovat. Někteří dokonce nechápou jejich význam a nevidí sebemenší důvod k jejich plnění 

a snaze o neporušování. Jedná se o jedince s různými poruchami či nedostatečným sociálním 

cítěním. Tyto nezanedbatelné maličkosti, které se vyskytují v osobnostních rysech některých 

jedinců jim znemožňují například schopnost empatie, popřípadě schopnost vnímat a prožívat 

jakékoli emoce. 

Možná se díky předchozím větám může zdát, že ti, kdo se pokusí vzít či vezmou jiným 

život, za své jednání vlastně nenesou odpovědnost. Tak prosté to ovšem není. Jen si musíme 

uvědomit, že podíl na jejich vině mají nezřídka i jiní. Zřejmý je zde nejen vliv genetických 

predispozic, ale i vlivy působící během socializace jedince. 

Přiznejme si na rovinu kolik z nás se nepodívá v novinách na stránky obsahující 

články z černé kroniky. Kolik z nás neotevře na internetu článek s nadpisem nabízejícím 

exkluzivní reportáž o nehodě, projevech násilí či vraždě. Jsme znechuceni tím, že se někdo 

opovážil překročit hranice morální kontroly dané našemu společensko-kulturnímu prostředí a 

zároveň jsme touto skutečností fascinováni. Je to určitý druh sociálního cítění v rámci 

zvnitřněných norem, který nás vede cestou zavržení nevhodných projevů chování. A nejspíš i 

ta trocha egoistického smýšlení v nás utvrzuje domněnku, že jsme vlastně lepší a sami 

bychom se tak nezachovali. Ale v čem jsme lepší a jak se to pozná, pokud vůbec.

Na výzkum podobnosti osobnostních profilů pachatelů trestných činů se zaměřil 

kolektiv autorů spolupracujících ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální 

prokuratuře ČSSR v osmdesátých letech dvacátého století. Záměrem výzkumníků bylo 

zmapovat oblast osobnostních charakteristik prvovězněných i recidivních  pachatelů 

vybraných trestných činů (Kol. autorů, 1985). Poukázat na případné podobnosti či odlišnosti 
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v profilech posuzovaných a podle nich zkusit sestavit jisté prototypy osobnosti pachatelů, 

které by bylo možné využít v budoucnosti při prevenci či řešení násilných trestných činů.  

Podobně jako v tomto výzkumu jsme využili ke sběru dat kombinaci psychologických metod 

a analýzu soudního spisu, v níž jsme se zaměřili na kriminální minulost pachatele a sociální 

vazby.

Vlivem sociálně-kulturního vývoje dochází ke změnám postojů vůči hodnotám 

společnosti. Výzkumy, které probíhaly v Americe v 80. letech, uvádějí že Amerika té doby je 

zemí s nejvyšším počtem výskytu násilí. Na tomto prvenství mají podíl zejména mladí ve 

věku mezi 15 – 24 lety1 a střelné zbraně. Richters uvádí, že od poloviny 80. let má použití 

střelné zbraně na svědomí 96% nárůst ve statistikách vražd v Americe a samotná zbraň se 

v mnoha amerických městech stává součástí běžného života dětí a mladistvých (Reiss, 

Richters, Radke – Yarrow, Scharf, 1993). Heretik (1999) poukazuje na skutečnost, že 

preference použití zbraně se mění v závislosti na sociálně-kulturních podmínkách, dostupnosti 

zbraně a samozřejmě i v čase. Grumlík a Uhlíř (in Heretik, 1999) uvádějí že v 74,5% 

násilných trestných činů spáchaných za použití nože (43 mužů a 8 žen) byl použit kuchyňský 

nůž. Také zjistili, že oproti anglo-americkým státům u nás převládají útoky s jasnou motivací 

a ve dvou třetinách spáchaných případů byl pachatel pod vlivem alkoholu. Střelné zbraně a 

nože jsou dvěma základními užitými nástroji při páchání násilné trestné činnosti. Zawitz a 

Strom a národní úřad FBI (in Bartol, Bartol, 2008) shrnují výsledky výzkumu z devadesátých 

let takto: 70% vražd bylo spácháno střelnou zbraní a méně než 13% bodnými a sečnými 

zbraněmi. (Vychází ze statistických dat z r. 1994 kdy 44 milionů američanů vlastnilo 192 

milionů střelných zbraní.)

Velkým přínosem při  vyšetřování trestných činů se stalo psychologické profilování, 

které jako součást forenzní psychologie vzniklo v Americe na behaviorálních základech 

znalostí o chování. Jedná se o postup, při kterém psycholog využívá svých odborných znalostí

o chování a prožívání člověka k tomu, aby určil pravděpodobný obraz neznámého pachatele 

trestného činu (Čírtková, Červinka, 1994). Stejně jako psychologické testy mají svoje 

                                                
1 Tento výzkum, který vyšel zároveň v časopise Psychiatry, v čísle 56 (zaměřeném pouze na účinky vlivu násilí a 
násilného prostředí na děti) vznikl na základě porovnávání s šetřením, které proběhlo v letech 1986 – 87 
v dalších 22 zemích (Reiss, Richters, Radke – Yarrow, Scharf, 1993)
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standardy pro různé národnosti pod vlivem kulturních a sociálních rozdílů. Tak ani 

profilování nemůže užívat stejná data pro pachatele různých národností a zvyklostí. I z tohoto 

důvodu je důležité zkoumat dosavadní chování pachatelů, již spáchaných trestných činů, 

abychom podle jejich vzorců chování a prožívání mohli nalézt případné podobnosti, které by 

nám v budoucnosti mohly být ku prospěchu jednak v rámci prevence a jednak při sestavování 

profilů ještě nedopadených pachatelů.  

Díky smysluplné součinnosti práva a psychologie, která funguje přibližně posledních 

sto let, se také mnohokrát pozměnil i právní systém. V angloamerických zemích k soudcům 

na soudním dvoře přibyly poroty povolávané z řad běžných občanů. Změnil se pohled na 

různé druhy chování, které byly v minulosti považovány za „běžné“, popřípadě díky dění za 

zavřenými dveřmi nepostihnutelné. Díky proměnám v chápání práv jednotlivců a společnosti 

však došlo k mnoha změnám. I v současnosti se ještě stále formují nové paragrafy ohledně 

chování, které překračuje právní hranice, a současně je nutná transformace těch již 

existujících,a to z mnoha důvodů: zlepšování technických prostředků; možnosti elektronizace 

dat; větší anonymita mezi lidmi; menší soukromí. Mezi ustanovení vzniklá tímto způsobem 

patří např. ta, která se týkají se osob s duševní poruchou či znásilnění mezi manželi2. 

Domnívám se však že podrobný výčet z právního hlediska psychologické práci nenáleží. Jen 

je dobré uvědomit si, že vývoj jednotlivých částí může ovlivnit celek a mnohdy i pozitivně.  

Zatímco právní systém přistupuje k chování jedince jako hodnotící činitel a srovnává 

jej s obecnými společenskými normami, psychologie teoretická  se zaměřuje na poznání 

psychických jevů a své poznatky se snaží využít v další praxi jako aplikovaná psychologická 

disciplína např. prevence, terapie atd.

Obrovský pokrok ve výzkumu a vývoji, kterým se dnes může chlubit forenzní 

psychologie je velice dobře vidět,  pokud jej porovnáme s počátky. Bjerre (1927) zpracoval 

čtyři případy vraždy na základě rozdílných motivačních činitelů. Jeho práce byla jistě 

v tehdejší době velkým přínosem, ovšem v dnešní době bychom ji řadili spíše do kategorie

                                                
2 Jedním z nově definovaných kriminálních činů, vycházející ovšem už ze dříve popsaného druhu chování je 
Stalking, poprvé uznán právním systémem v Kalifornii v r. 1990. Meloy takové chování definuje jako záměrné, 
úmyslné a opakované sledování a obtěžování jiného, které může ohrozit jeho nebo její bezpečí. (Meloy in 
Goldstein, 2003). Hickey (in Netík in Kuchta Válková, 2005 (C)) zdůrazňuje, že pronásledování typicky 
obsahuje tři prvky: 1. déletrvající obtěžování, 2. naznačenou nebo výslovnou hrozbu a 3. záměr poškodit, 
zastrašit, nebo vyvolat silný emoční stres.
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beletristického čtení. Ačkoli popisuje všechny okolnosti spáchání trestného činu, zaměřuje se 

pouze na pohnutky pachatele. Dnes mají psychologové možnost vstoupit do trestního řízení, 

účastnit se vyšetřování, porovnat výpovědi a samozřejmě mají k dispozici mnoho testových 

metod, které jsou při zkoumání osobnosti nevyhnutelné. 
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I. OBECNĚ POZNATKOVÁ ČÁST
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1. VÝZNAM PSYCHOLOGIE

Psychologie jako vědní obor doprovází lidskou společnost již velmi dlouho. Její úloha 

a náplň se v průběhu času měnila a tříbila. Nicméně v dnešní době už můžeme jako jednotné 

vystihnout obecné tvrzení, že vědní obor psychologie se zabývá chováním a prožíváním 

člověka. Moderní psychologie, tak jak ji známe, má své kořeny již v 5. a 4. století př. n. l. 

Řečtí filozofové Sokrates, Platon a Aristoteles se zabývali otázkami duševního života, 

vědomí, pojetí reality a vůle. Tím určili jeden ze směrů, kterým se následné bádání v oblasti 

psychologie vydalo – kognitivní přístup (Atkinson, 2003). Z hlediska fyziologického přístupu 

můžeme za průkopníka považovat Hippokrata, podle jehož vzoru vypracoval Galenos učení o 

čtyřech typech temperamentových zvláštností (Mikšík, 2003, (B)). Postupný vývoj lidského 

společenství, prolínání kultur a subkultur a objevování zákonitostí fungování nejen lidského 

těla dalo vznik mnoha oborům, lépe řečeno vědním disciplínám. Na počátku je potřeba 

pozorování, popis a třídění jevů, čímž se vytváří kategorie, které se později stávají nástrojem 

diferencovanějšího chápání psychického dění. Mezi tyto kategorie patří vnímání, pozornost, 

paměť, myšlení, emoce, vůle a motivace a osobnost (Hoskovec, Hoskovcová, 2000). Díky 

odlišným úhlům pohledu psychologických škol a směrů na jednotlivé psychologické kategorie 

se formovaly různé přístupy a diferencovalo se vnímání a interpretace stejných problémů, 

pojmů a situací různými vědci. 

Proto je dnes psychologie jako věda rozčleněna na několik disciplín, které se vzájemně 

prolínají, protože jejich hlavním předmětem je člověk a lidská mysl. Kromě toho se ve svých 

koncepcích mohou zaměřovat jen na určitá odvětví. Hoskovec a Hoskovcová (2004) řadí 

mezi psychologické obory následující: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, 

sociální psychologie, politická psychologie, psychologie práce a organizace, forenzní 

psychologie, psychologie sportu a tělesné výchovy, psychologie umění, klinická psychologie 

(psychodiagnostika, psychometrie, lékařská psychologie, neuropsychologie), psychoterapie 

(etikoterapie, psychohygiena, léčení závislostí, psychogymnastika), psychologie zdraví 

(duševní hygiena, syndrom vyhoření), pseudopsychologie (okultní úkazy, jasnovidectví a 

šarlatánství, psychotronika, parapsychologie, frenologie, grafologie).
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Pro tuto práci jsou stěžejní zejména obory níže uvedené. Dle mého soudu v nich 

forenzní psychologie nachází největší oporu, přestože spolupracuje i s ostatními. 

1.1 Sociální psychologie

V prvé řadě můžeme najít spojence v sociální psychologii. Díky prvkům a tématům, 

kterým se věnuje, ji můžeme řadit na pomezí mezi sociologii a psychologii. K průkopníkům 

sociální psychologie se řadí G. A. Lindner, který považoval za nejdůležitější vztahy mezi 

jedinci a vztah jedince a společnosti. Podle něj nebylo možné vysvětlit psychiku člověka bez 

psychologie společnosti (Hoskovec, Hoskovcová, 2000). S nástupem průmyslové revoluce 

v 19. století docházelo ke vzniku průmyslových aglomerací a tím i vzniku „nových“ sociálně-

psychologických jevů. Bylo potřeba prohloubit a více definovat předmět nově vzniklého 

oboru sociální psychologie. Hoskovec, Hoskovcová (2000) ve svém díle o dějinách 

psychologie podávají přehled o pojmech a kategoriích, které se postupně začleňovaly do její 

náplně. Jedná se o společenské skupiny, o postoje a sociální chování, sociální status a 

hodnotovou orientaci, agresi a antisociální chování, sociální dovednosti a jejich výcvik a 

interakční hry. 

S rozšiřováním náplně postupně přicházely i změny v definicích předmětu sociální 

psychologie. F. H. Allport (1824), který vychází z Lindnerova pojetí, jej ve svém 

antropocentrickém přístupu vymezuje takto, sociální psychologie je „věda, která studuje 

chování individua, pokud jeho chování stimuluje jiná individua nebo je samo reakcí na jejich 

chování, a která popisuje vědomí individua, pokud je vědomím sociálních objektů a reakcí“ 

(in Nakonečný, 2000, (B)). Někteří autoři pod vlivem behaviorismu nahradili pojem vědomí 

pojmem zkušenost. Th. M. Newcomb (1950) zavedl do pojetí předmětu sociální psychologie 

termín interakce, která byla podle něj ústředním motivem (in Nakonečný, 2000, (B)). 

V současném pojetí se většina autorů shodne na tom, že je nezbytné do předmětu zahrnout 

především psychologické aspekty  vzájemných interakcí mezi lidmi, avšak je třeba  na ně 

pohlížet v širším kontextu. Je dobré se zaměřit nejen na chování, ale i na prožívání. 
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Výsledkem je, že se lidé vzájemně ovlivňují nejen ve své přítomnosti, ale i když si nejsou na 

blízku.

1.2 Vývojová psychologie

Dalším oborem, který z hlediska této práce úzce souvisí s danou tematikou je vývojová 

psychologie. Jejím předmětem je sledování evoluce a involuce psychických procesů, stavů a 

vlastností osobnosti ve všech obdobích života. Zkoumá kvalitativní i kvantitativní změny 

psychické regulace prožívání a chování člověka po celou dobu jeho života (Kuric a kol., 

1986). Vývojová psychologie nám pomáhá pochopit a pojmenovat, čím člověk během svého 

života prochází. Jednotlivé pojmy,  kterými jsou označena stádia lidského zrání, jsou vesměs 

stejné. Kuric (1986) říká, že nesmíme zapomenout, že v každém stádiu se vyvíjí celá 

osobnost, avšak v některých dominuje vývoj intelektuální, v jiných emocionální nebo sociální 

a teprve při dovršení daného kvalitativního ukazatele můžeme mluvit o naplnění vývojového 

úseku. 

I když se názory odborníků na různá vývojová stadia rozcházejí, jejich nesourodost 

jednak není pro tuto práci natolik důležitá a jednak je jejich rozdílnost spíše v pojetí 

chronologické problematiky daného období a to je pouze orientačním hlediskem. Pokud 

bychom se měli věnovat jednotlivým rozdílům a zkoumat osobnost v jednotlivých fázích, pak 

by tato práce měla být vypracována například pod názvem „Vývoj osobnosti vraha“. 

Nepopírám, že by to nebylo zajímavé téma, ale vyžadovalo by nejspíš určitou formu 

longitudinální studie a mnohonásobně více osob ve vzorku. Vývojovými stádii se více zabývá 

jedna z následujících kapitol. 
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1.3 Psychologie osobnosti

Některé obory se vyvinuly postupným prohlubováním zkoumané kategorie, kterým 

jsem se věnovali výše, jako například psychologie osobnosti. Její hlavní náplní je pojetí 

pojmu osobnost. Vývoj tohoto oboru přispěl k postupnému zúžení pojetí jeho hlavní náplně. 

Dle Nakonečného (1998) existuje v současné době přibližně patnáct reprezentativních pojetí 

osobnosti, jejichž rozdílnost pramení z odlišného uchopení samotné psychologie, jejího 

předmětu a také metodologie. Z čehož vyplývá, že jednotlivé definice psychologie osobnosti 

se odvíjejí od pochopení smyslu osobnosti. 

Například Říčan (2010) jej vidí ve třech různých významech: 

1) hodnotící pojem – poukazuje na jedinečnost a výjimečnost člověka, především 

v pozitivním smyslu; 

2) psychická individualita jedince - v tomto smyslu se zaměřuje na popis a výklad 

individuálních rozdílů v psychice osobnosti; 

3) osobnost jako architektura či struktura (uspořádání) celku psychiky - poukazuje na 

uspořádání celku psychiky osobnosti, kdy jednotlivé relativně samostatné složky fungují ve 

vzájemné souhře. 

V psychologii osobnosti vidíme úsilí o syntetický pohled na psychiku lidského

subjektu, o komplexní, celostní, integrované pochopení a postižení podstaty, povahy a 

zákonitostí utváření, rozvíjení a projevů člověka jako neopakovatelné individuality (Mikšík, 

2003, (A)). Mikšík (2003) zformuloval předmět psychologie osobnosti jako „odhalování 

zákonitostí subjektivního ztvárňování (přetavení) vnějšího světa do příznačných kvalit 

psychické regulace aktivit (v komplexu jejich biopsychické a psychosociální podstaty a 

povahy), promítajících se do příznačné struktury a dynamiky individuálního „JÁ“ člověka 

jako osobnosti, s ohledem na konkrétní podmínky jeho životní historie“.

Předmět psychologie osobnosti je pro nás cennou součástí při formování osobnosti 

pachatele. Nabízí nám pohled na jednotlivé proměnné týkající se vývoje a kvalitativních 

složek osobnosti a zároveň ukazuje, kde se můžeme setkat s jejich proměnami, a 
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s ovlivňujícími činiteli, případně jakými. Stejně jako u vývojové psychologie se zaměříme na 

jejich detailnější rozbor v některé z následujících kapitol.

1.4 Klinická psychologie

Pod mírně zavádějícím názvem klinická psychologie se skrývá další 

z psychologických disciplín, jejíž náplň je přínosem pro praktické využití ve forenzní 

psychologii. Název vypovídá o primárním výskytu jejího působení v zařízeních určených pro 

hospitalizaci klientů nejen s psychickými problémy. Klinická psychologie se však v podstatě 

zaměřuje na diagnostiku, léčbu a porozumění psychickým a behaviorálním problémům a 

poruchám (Plante, 2001). Nejen tedy v rámci léčby, ale i prevence a analýzy. Baštecká (2003) 

uvádí, že jde o „praktický psychologický obor, který využívá a obohacuje poznatky věd o 

člověku a zabývá se jedinečností člověka a jeho duševního života v otázkách nemoci a 

zdraví…“. Klinická psychologie je obor fungující již více než 100 let. Její vznik je spojen 

s rokem 1896, kdy L. Witmer založil v Pensylvánii první psychologickou kliniku. Jeho 

záměrem bylo do jejího programu zahrnout diagnostiku a hodnocení, individuální léčbu, 

veřejnou službu, výzkum a přípravu studentů (Plante, 2001). Díky tehdejšímu zaměření 

psychologie spíše jako obecné a teoretické vědy netěšila se z počátku podpoře, zejména 

z důvodu přílišného zasahování do praxe. Naštěstí o necelých deset let později se již dokázala 

prosadit a Binet a Simon (1905) vyvinuli první inteligenční test pro děti.

Jak jsme již zmínili, má klinická psychologie za cíl analyzovat a diagnostikovat 

poruchu a napomáhat její léčbě pomocí terapie. Mezi jejími základními úkoly tedy nalezneme 

psychodiagnostiku (tento termín zavedl H. Rorschach (1920), když pod stejným názvem 

vydal spis o projektivních psychodiagnostických metodách) a psychoterapii (jejíž definici 

podal P. Janet (1909): „psychoterapie je použití psychologické vědy na léčení chorob“. (in 

Nakonečný, 1998 (B)). Psychodiagnostické metody poukazují na dvě oblasti, ze kterých 

mohou pocházet poruchy a psychické problémy. První nazvaná psychopatologie se dělí na 

rovinu obecnou, která popisuje a zkoumá poruchy základních psychických funkcí – vědomí, 
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vnímání, myšlení, třídí a zařazuje symptomy a syndromy; a speciální, která se zabývá 

duševními poruchami a nemocemi a třídí je podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Druhou 

součástí je neuropsychologie, jejíž náplní je popisovat a zkoumat organická postižení mozku a 

také se snaží o jejich rehabilitaci (Baštecká a kol., 2003).

1.5 Forenzní psychologie

I když samotná psychologie hraje svou roli v právu a soudnictví již velmi dlouho, 

počátky vzniku forenzní psychologie jako samostatné psychologické disciplíny můžeme 

nalézt až na konci 18. století v pracích C. von Eckarthausena (1791), J. Schaumanna (1792) a 

A. Müncha (1799), jež jsou orientované především kriminalisticky (Netík, Netíková, Hájek, 

1997). Hoskovec, Hoskovcová (2000) uvádí, že k vrcholení snahy o utřídění styčných témat 

psychologie a práva a o vytvoření vnitřního systému užité forenzní psychologie dochází u nás 

na počátku 20. století. Nad užíváním jednotného názvu tohoto oboru se jeho představitelé 

nemohli dlouho dohodnout a i dnes se občas někteří raději přikloní k názvům jako 

psychologie v právu nebo právní psychologie, popřípadě kriminální psychologie nebo soudní 

psychologie. Co se týče posledního uvedeného výrazu, jde spíše o součást celku forenzní 

psychologie. Proto bychom se mohli domnívat, že není příliš vhodný. Ostatní v podstatě 

označují stejnou oblast, jen mají odlišný původ. Osobně se přikláním k termínu forenzní 

psychologie, protože jako aplikovaná psychologická disciplína v sobě zahrnuje i součásti 

forenzních vyšetřovacích věd a metod. Její název je odvozen od latinského slova Fórum3, 

kterým se označovalo náměstí nebo tržiště, kde se odehrávaly soudní pře a jiná veřejná 

jednání (Záhorská, 2007). 

Původní hlavní náplní tohoto oboru byla psychologie výpovědi, důvěryhodnost a míra 

sugestibility svědků. Proto jí zpočátku právní vědy nebyly nakloněny. 

                                                
3 Fórum – 1. veřejné mínění, veřejnost; 2. veřejné místo k hlásání názorů; 3. (ve st. Římě) náměstí římských 
měst, tržiště, veřejné prostranství (Slovník cizích slov,  2008)
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Jedním z rozporů byl a je například rozdílný pohled na pravdu. 

Zeptáme – li se různých lidí zainteresovaných do trestního řízení například 

policisty, psychologa, soudce či právního zástupce tou samou otázkou: „Jak 

poznáte co je pravda?“ Někteří odpoví: „podívejte se na důkazy“, ale pro 

každého z nich je definice důkazního materiálu odlišná. Psychologové se učí 

odpovídat na otázky o lidském chování pomocí vyhodnocování nasbíraných 

dat. Závěry nejsou akceptovány pokud nejsou pozorování objektivně měřitelná, 

reliabilní (konsistentní v čase),a  opakovatelná (různí výzkumníci budou mít 

stejné výsledky). … Naproti tomu právníci se daleko více spoléhají na vlastní 

zkušenost, vlastní vidění světa, intuici a pocity. … Pro policistu je silným 

ukazatelem pravdy osobní vyšetřování, pozorování a intuice. Policisté jsou hrdí 

na svou schopnost rozeznat klamání a na své vyšetřovací dovednosti, které jim 

umožňují oddělit pravdu od lži. Gisli Gudjonsson (1992), psycholog a bývalý 

policista, uvádí, že mnoho policejních vyšetřovatelů slepě věří užívání 

neverbálních signálů při klamání. A často se spoléhají na fyzikálně měřitelné 

údaje: rychlostní radary, alkoholové testery. … Stává se, že pro právní zástupce 

může být pravda mnohdy irelevantní. Pravděpodobně více soudců a 

prokurátorů předpokládá, že odpůrce předloží pravdu, nebo bude přinejmenším 

jednat čestně. … Je to jako hra, která má přesvědčit  společnost, že důkaz je 

natolik silný, aby ospravedlnil trest. Soudci a právní zástupci se při hledání 

pravdy opírají zejména o důkazy a právo. (Wrightsman, Fulero, 2005, str. 12 –

14)

Později se však náplň forenzní  psychologie rozšiřovala a v současnosti je aplikovanou 

psychologickou disciplínou, která se zabývá chováním a prožíváním lidí v situacích 

regulovaných právem (Čírtková, Červinka, 1994). Zahrnuje v sobě poznatky nejen 

psychologických, ale i právních disciplín. Některé jsou zmíněné výše, mezi další bychom 

mohli zařadit například psychopatologii, sociologii nebo kriminologii (Netík, Netíková, 

1991). Náplň oboru bychom tedy mohli popsat jako zabývání se psychikou jednotlivých 
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účastníků právního procesu, psychickými a sociálně-psychologickými zvláštnostmi 

jednotlivých etap jeho realizace (psychologie vyšetřování, soudního procesu, výkonu trestu), i 

psychologickými problémy jednotlivých právních odvětví a samozřejmě zaměření na 

osobnost člověka v interakci se světem a právními a sociálními normami, kterým je třeba se 

přizpůsobovat (Heretik, 2004). 

Forenzní psychologie se skládá z mnoha jednotlivých oborů, které mohou pracovat jak 

společně, tak samostatně. Většina autorů však vychází z Neumannova dělení forenzní 

psychologie, které jako kritérium užívá fáze procesu aplikace práva, přičemž jednotlivé 

součásti na sebe vlastně navazují (Netík, Netíková, 1994, Čírtková, Červinka, 1994, Netík, 

Netíková, Hájek, 1997, Záhorská, 2007):

a) psychologie kriminalistická (fáze přípravná) – zaměřená na osobnost vyšetřovatele, 

obviněného, svědka, profilování a ostatní součásti týkající se objasňování a 

vyšetřování kriminálních případů, popřípadě spolupráce na výběru policejních 

pracovníků;

b) psychologie soudní (fáze rozhodovací) – zahrnuje psychologické stránky soudního 

projednávání věci, osobnost soudce, prokurátora, obhájce, obžalovaného a jejich 

interakce v soudní síni a aspekty výběru, výcviku a rozhodovacího procesu soudce, 

popřípadě spolupráce při výběru poroty (spíše v angloamerické tradici soudní 

psychologie);

c) psychologie penitenciární (fáze vykonávací) – orientuje se na psychologickou 

problematiku spjatou s výkonem trestu, diagnostiku, psychologickou expertízu pro 

účely podmínečného propuštění, hledání účinných metod nápravy, ale také výběr a 

sociálně psychologický výcvik vězeňského personálu;

d) psychologie postpenitenciární (fáze reintegrační) – zabývá se znovuzačleněním 

propuštěného jedince do společnosti a jeho adaptace, dále psychologické aspekty 

probace (podmíněné odsouzení s dohledem) a paroly (podmíněné propuštění 

s dohledem), které do její kompetence spadají hlavně v zahraničí, zařazení této oblasti 

je z pohledu mnoha autorů stále sporné někteří se při jejím zařazování přiklánějí 

k poradenské psychologii, jiní k penitenciární;
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e) psychologie kriminologická – její náplň je lehce odlišná od ostatních, jedná se o 

psychologickou teorii kriminálního jednání, blíže se zaměřuje na strategie omezování

kriminality, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů a psychologické 

aspekty viktimologie.

Heretik (2004) dělí oblasti forenzní psychologie jinak. Stávajících pět oblastí 

přeskupil pouze do čtyř a následně další čtyři přidal:

1) kriminologická psychologie – analýza osobnosti delikventa a jeho podílu na vzniku 

sociálního selhání;

2) psychologie soudní expertízy – řeší soudněznalecké problémy v přípravném a 

procesním konání. Pomáhá objasnit míru zavinění a míru trestní odpovědnosti, 

příčetnost, motivaci a prognózu resocializace pachatele a věrohodnost všech 

zúčastněných; 

3) právnická psychologie – v sobě zahrnuje to samé co oblast soudní psychologie dle 

Neumanna; 

4) penitenciární a postpenitenciární psychologie – náplň je stejná jako u výše uvedených 

oblastí c) a d);

5) kriminalistická, policejní psychologie – zaměřuje se na využití psychologických 

vědomostí a metod při objasňování a vyšetřování trestných činů;

6) posudková psychologie – se věnuje posuzování pracovní způsobilosti, zařazování do 

invalidního důchodu a odškodnění postižených následkem úmyslných či nedbalostních 

trestných činů; 

7) psychologie soudního lékařství – se snaží ve spolupráci se soudními lékaři o 

psychologickou interpretaci zranění a příčin smrti poškozených vzhledem k osobnosti 

a stavu pachatele v době činu;

8) forenzněpsychologický výzkum – záběr této oblasti je natolik široký, že se dotýká 

všech výše uvedených.



22

Dle Neumannova dělení je této práci nejbližší psychologie aplikovaná ve fázi 

přípravného řízení trestního neboli kriminalistická psychologie. Zabývá se osobností 

pachatele i policisty, dále jejich vzájemnou interakcí při výslechu, rekonstrukci, rekognici a 

jiných vyšetřovacích metodách a samozřejmě i osobností oběti a  celkovou mírou viktimizace. 

Dále je pro nás přínosná psychologie kriminologická, která je zároveň i opěrným bodem všem 

oblastem forenzní psychologie. Zkoumá osobnost pachatelů, kriminálně patologické jevy a 

má snahu o prevenci kriminálního chování a viktimizace.

Wrightsman a Fulero (2005) považují za jednu z nejvýznamnějších osobností, která 

bojovala na přelomu 19. a 20. století o prosazení psychologie mezi kriminalistické disciplíny, 

představitele experimentální psychologie Hugo Münsterberga. Jeho vize byla jednoznačná. 

Psychologie může být z hlediska znaleckých posudků a expertizních svědectví stejně přínosná 

jako jakékoli jiné byť fyzikální vědy. Jeho největší přínos lze spatřovat v oblasti správnosti 

svědectví a paměti. Münsterbergovo působení na Harvardské univerzitě v prvním dvacetiletí 

20. století odstartovalo rozvoj forenzní psychologie jako kriminalistické vědy. Z různých 

důvodů, však vztah mezi právem a psychologií následujících padesát let strádal, ačkoli jejich 

samostatný vývoj šel kupředu. 
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2. OSOBNOST

V předchozí kapitole jsme se zmínili o náplni a vymezení předmětu psychologie 

osobnosti a jejich definicích. Následně jsme také nastínili problematiku existence mnoha 

různých pojetí v závislosti na existenci mnoha přístupů. K ní už jsme také uvedli Říčanovu 

teorii pojetí osobnosti. Pojďme se tedy blíže podívat na osobnost jako stěžejní bod a odrazový 

můstek pro vznik tolika různých názorů o jejím pojetí, a na to co jejich vznik ovlivňovalo. 

Mikšík (2003) nabízí čtyřbodový koncept určitých kvalitativních prvků, na kterých se 

dle něj shoduje většina definic osobnosti. Definice by tedy měly:

1) zdůrazňovat význam individuality či rozlišitelnosti (existence individuálních 

rozdílností, podle nichž můžeme jednotlivým osobnostem porozumět);

2) zobrazovat osobnost jako strukturu či organizaci na základě jejích projevů, z kterých 

je odvozená;

3) ukázat osobnost a celý její vývojový proces podmíněný vnitřními i vnějšími vlivy, 

zahrnující genetické a biologické sklony, sociální zkušenosti i změny v prostředí.

4) pojímat osobnost jako relativně stálou a stabilní napříč času a situaci.

Podle toho, jak autoři definicí osobnosti pojímali své stanovisko, vznikaly definice 

popisné, vysvětlující, nebo jen pozměněné. Následující výčet je zaměřen jen na dělení teorií 

osobnosti dle přístupu, ovšem už pozbývá detailního roztřídění dle významných autorů. 

Existují hlubinně orientované koncepce osobnosti, behavioristicky orientované koncepce 

osobnosti, dispoziční přístupy v teorii osobnosti, fenomenologické a humanistické koncepce 

osobnosti, kognitivní teorie osobnosti a celostní modely osobnosti. V tomto smyslu se 

přikláním k názoru A. S. Rebera (in Nakonečný, 1998, (B)), který soudí, že pojem osobnosti 

je „užíván velmi široce“ a je „resistentní k definici“. Vymezení je vždy zabarveno teoretickou 

pozicí autora. 

Zajímavý, hlavně z hlediska naší práce, je kriminologický pohled na osobnost. 

Čírtková a Červinka (1994) rozlišují čtyři oblasti v nichž by osobnost měla být zkoumána: 

struktura osobnosti (psychické charakteristiky), dynamika osobnosti (výklad chování a 
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prožívání), vývoj osobnosti (vznik konkrétních vlastností) a poznávání osobnosti. Záhorská 

(2007) rovněž rozlišuje čtyři oblasti osobnosti. V prvních třech se shoduje s výše uvedenými a 

jen doplňuje interpretaci struktura osobnosti (zahrnuje v sobě příznačné a relativně stálé 

dispozice – schopnosti, temperament, charakter, motivační struktura), dynamika osobnosti 

(výklad chování a prožívání vznikající v důsledku vzájemného působení prostředí a 

osobnosti), vývoj osobnosti (postihuje kvantitativní i kvalitativní vývojové změny a to jak 

involuční, tak evoluční) a odlišuje se až v poslední čtvrté oblasti, kterou nazývá patologie 

osobnosti (ve které dochází k psychopatologickým změnám, to znamená poruchám struktury 

a dynamiky osobnosti).

Porovnáte-li své fotografie z dětství se snímky z dospělosti zjistíte, že v některých 

rysech (myšleno fyziognomických) jste stále stejní a v jiných jste se změnili. Stejně tak, jako 

se měníme s postupem času navenek, jsme v určitých časových rozmezích schopni 

postřehnout drobné rozdíly. Jak nás ovlivňují okolnosti našeho růstu a vývoje, tak se mění i 

naše vnitřní stránka, kterou ale na fotografii zaznamenat nedokážeme.

Při utváření osobnosti se setkáváme se spoustou jevů, které ovlivňují směr, respektive 

způsob našeho vývoje. Smékal (in Smékal, Macek, 2002) v kapitole věnované utváření a 

vývoji osobnosti dítěte předkládá několik základních vlivů a možností jejich kladného i 

záporného působení. Dědičnost a prostředí se z pohledu mnoha psychologů liší v míře 

působení jim připisované. Zejména z hlediska vysvětlení mimořádných jevů ve vývoji –

talent, kreativita, kriminalita, psychické poruchy - vznikají rozpory při připisování zásadního 

vlivu determinantám genetickým nebo environmentálním/sociálním. Oba autoři v této 

problematice nabízejí řešení: u charakteristik důležitých pro výstavbu osobnosti 

(temperamentové dispozice, kapacita intelektu, funkční dispozice psychických procesů) 

poukazují spíše na vliv genetických a biologických faktorů; zatímco u obsahových 

charakteristik osobnosti (vědomosti, dovednosti, charakterové rysy) podle nich převažuje vliv 

environmentálních, socializačních a individuačních faktorů. Socializace a individuace jsou 

v souladu s jejich závěry dva procesy ovlivňující psychické zrání pracující téměř ve shodě. 

Zatímco individuace jako rozvoj vlastní osobnosti a jejích hranic dle různých odborníků končí 

někde mezi adolescencí až zralou dospělostí, socializace jako utváření osobnosti 
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pozorováním, nápodobou, zvnitřňováním a přejímáním  je procesem celoživotním. Výchova

(v rodině) má velký formativní vliv  na obsah osobnosti – tj. rysy a chování, vědomosti a 

dovednosti získané observačním a obligatorním učením – zejména do doby než dítě nastoupí 

do školy, kde na něj působí další vlivy mimo rodinu.  Deprivaci označují Langmeier a 

Matějčkem (in Smékal, Macek, 2002) jako komplexní proces ohrožující snad všechny aspekty 

vývoje včetně tělesného a zdravotního. Deprivace se vyznačuje absencí důležitých složek ve 

fyzickém a domácím prostředí, v potravě, zdravotním stavu a hygieně, v sociálním a citovém 

chováním, v senzorické a intelektuální stimulaci, v duchovní sféře smyslu a hodnot. Dalším 

vývojovým stresorem je supersaturace coby podnětové přesycení, nadmíra péče, přetěžování. 

Faktory, které chrání před kriminalitou, tzv. protektivní faktory a činitele, které zvyšují riziko 

páchání trestné činnosti, tzv. rizikové faktory jsou vlivy, které de facto nelze dopředu 

rozpoznat, ani jim v mnoha případech předejít. Jedná se například o rozvod rodičů, či ztrátu 

blízké osoby v dětském věku. Na druhou stranu mohou příznivě působit jiní rodinní 

příslušníci nebo osoby vyskytující se ve školním či zájmovém prostředí.  

V tomto je nám schopna pomoci vývojová psychologie, která vývoj osobnosti chápe 

jako proces skládající se z mnoha dílčích fází, jež se vzájemně prolínají a ovlivňují. Tyto fáze, 

podobně jako definice teorií osobnosti, různí autoři dělí podle různých kritérií odlišně. 
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3. VÝVOJ

Jak jsme již uvedli výše pro pochopení osobnosti potřebujeme názory i jiných 

psychologických disciplín. Odkaz na tento fakt nalezneme u Mikšíka (2003, (A)) „osobností 

se člověk nerodí, ale stává…., jako osobnost se v aktivním sociálním styku v procesu reálné 

společenské činnosti utváří a realizuje.“ Psychický vývoj osobnosti je však podmíněn 

určitými mechanizmy. Jejich přehled podává Říčan (2010): vývoj psychických subsystémů 

ovlivňuje vliv biologického zrání - evoluce (genetický vývoj, vývoj orgánů) a také jeho opak 

involuce - chátrání a opotřebení organismu; mechanismus učení může působit jak pozitivně na 

rozvoj a formování osobnosti, tak i negativně (v největší míře jde o sociální prostředí); výskyt 

kritických a senzitivních období, ačkoli výskyt kritických období není v psychickém vývoji 

člověka tak zásadní jako u zvířat, může dojít k vývojovému defektu (určitá osobnostní složka 

může být oslabena či deformována, změna může být ireverzibilní), pokud nebude využito 

období senzitivní; zákonité vývojové krize jsou stavy v nichž jsou hybné síly vývoje 

v rozporu, jedinec je nucen se změnit, ale jakou cestou, to musí nejdříve zjistit; posledním 

ovlivňujícím mechanizmem je vlastní aktivita jedince a jeho schopnost reagovat a vyrovnávat 

se s životními situacemi.

Periodizační systém členění vývoje jedince, které nám nabízí Kuric a kol. 

(1986) zahrnuje 13 dílčích stádií, nepřímo limitovaných věkovými hranicemi. 

Vzhledem k propracovanějším rizikovým faktorům u E. H. Eriksona, nabízíme jen 

jejich stručné shrnutí: 1. stadium nitroděložního vývoje; 2. kojenecké stádium; 3. 

stádium raného dětství; 4. stádium předškolního dětství; 5. stádium školního dětství; 

6. stádium puberty; 7. stádium adolescence; 8. stádium mladšího dospělého věku; 9. 

stádium středního dospělého věku; 10. stádium staršího dospělého věku; 11. stádium 

počátečního stáří; 12. stádium pokročilého stáří; 13. stádium krajního stáří.

Detailněji uvádíme periodizaci vývoje osobnosti společně s vývojovými riziky tak, jak 

je pojímá E. H. Erikson  (in Heretik, 2004). V každé z těchto fází dochází k určité 
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psychosociální krizi (viz níže), jejíž úspěšné zvládnutí je předpokladem pro bezproblémové 

zvládnutí sociální adaptace v dalším životě. V opačném případě představuje riziko sociálního 

selhání:
1) stádium nemluvněte (0 – 1 rok) – důvěra vs. nedůvěra, fixuje se uspokojováním základních 

potřeb;
2) stádium raného dětství (1 – 3 roky) – autonomie vs. hanba, pochybnosti, kritickým faktorem je 

vůle umožňující samostatnost, svobodný výběr;
3) stádium hrového věku (3 – 6 let) – iniciativa vs. vina, rizikovým faktorem je rozhodnost;
4) stádium školního věku (6 – 12 let) – usilovnost vs. méněcennost, rizikovým faktorem je 

prožívání vlastní kompetentnosti; 
5) stádium adolescence (12 -20 let) – identita vs. konfúze identity, rizikovým faktorem je v tomto 

stádiu věrnost ve všech smyslech (sobě, partnerovi, ideálům a přesvědčením);  
6) stádium rané dospělosti (20 – 30 let) – intimita vs. izolace, hlavním ovlivňujícím faktorem je 

láska a přání spojit svou identitu s identitou druhého;
7) stádium dospělosti (30 – 65 let) – generativita vs. stagnace, hnací silou je zde potřeba utvářet 

hodnoty a rizikovým faktorem je starostlivost a sociální selhání;
8) stádium zralosti (65 a víc let) – integrita vs. zoufalství (moudrost, sociální izolace a 

rezignace). 

Zde je třeba připomenout, že jakékoli stádium může z hlediska jednotlivce vykazovat 

určité rozdíly. Jedná se o individuální odlišnosti osobnosti a jejího vývoje dané jinou 

genetickou výbavou a jinými predikátory směru vývoje. Do lidského života totiž může 

každou chvilku zasáhnout proměnná, kterou bychom nečekali a mnohdy ani nepředpokládali. 

Jedná se například o úrazy, choroby, postižení či vliv jiné osoby ať už v rámci socializačního 

procesu, špatného vzoru, nebo přímo fyzické či psychické újmy. 

Jak uvádí Heretik (2004), v rámci vývoje osobnosti se forenzní psychologie a trestní 

právo lehce rozcházejí. Současně se téměř úplně odklánějí od výše uvedeného Kuricova 

členění životních stádií, zatímco forenzní psychologie rozlišuje vývoj jedince ve čtyřech

kategoriích podle dosaženého věku (což se více přibližuje fázím se kterými operuje i 

ontogenetická psychologie):

1. dětský věk (0-15let);

2. adolescence (15-22let)4;

3. dospělý věk (22-60let);

4. regresní věk (60 a víc let).

                                                
4 V některých případech může být dělen na věk mladistvý (15-18let) a adolescenční věk (18-22let).
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Trestní právo se drží pouze tří kategorií, které jsou důležité pro zákonodárný systém:

1. máloletost (0-15let) bez trestní odpovědnosti 5;

2. mladistvý věk (15-18let) zde platí omezená trestní odpovědnost 6;

3. plnoletost (18 a víc let) plná právní zodpovědnost. 7

Změny, kterými jedinec prochází během svého vývoje, můžeme shrnout do dvou 

skupin. Jednak dochází k biologickému zrání a formování organismu, jednak k psychickému 

vývoji. Nejen k dotváření psychických funkcí a výše zmíněným schopnostem a dovednostem, 

ale i k přebírání, popřípadě utváření vlastního hodnotového systému, osvojování a učení se 

společenským normám a přizpůsobování se životu v lidské společnosti, na což nám poskytne 

náhled následující kapitola.

                                                
5 Legislativní úpravy ovšem dovolují takovéto případy vyšetřovat jako u dospělých jedinců, popřípadě může být 
případ pro nízký věk pachatele odložen a může mu být nařízena ústavní výchova.
6 Trestní sazby odnětí svobody se snižují na polovinu a nemůže být uložen trest doživotní.
7 V případě spáchání trestného činu ve věku blízkém mladistvému 18 – 19 let může být žádáno při trestním 
řízení o polehčující okolnosti.
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4. SOCIALIZACE

Z definice osobnosti podle Mikšíka (2003, (A)) víme, že osobnost se nejen 

přizpůsobuje a adaptuje, ale navíc aktivně působí na své okolí, prostředí i sebe sama. Využívá 

tak a modifikuje poznanou zkušenost druhých. Díky tomu se učí a formuje k životu, který 

bude trávit v daném lidském společenství s jeho normami, zásadami, zákony a morálními 

hodnotami. Morálkou v tomto případě míníme historicky a kulturně podmíněný soubor soudů, 

zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém jednání. Jednání jedinců je 

kontrolováno a hodnoceno dvojím způsobem. Jednak veřejností, která na ně vyvíjí tlak, jemuž 

podléhají a jednak samotným jedincem, jehož vnitřní systém svědomí odpovídá za případné 

sankce při porušení již zmíněné morálky (pocity viny, studu, rozmrzelosti) (Chmelík a kol., 

2003). 

Socializace je vlastně proces, při kterém se stává člověk člověkem, a jehož výsledkem 

je získání specificky lidských způsobů psychického reagování, vnímání, myšlení, cítění a 

konání, což dohromady dává vlastnosti umožňující život ve společnosti (Výrost, Slaměník, 

2008). Tímto procesem člověk prochází vlastně celý život. Z tohoto hlediska můžeme 

konstatovat, že mezníky socializačního procesu de facto neexistují (pokud o nich nebudeme 

hovořit jako o omezeních). Dle Bandury (in Nakonečný, 2000 (B)) je potřeba rozlišovat 

socializační činitele tzv. prostředky (společenské instituce – rodina, školní třída, kolektiv v 

zaměstnání…) a způsoby socializace (různé způsoby učení):

- diferenciální zpevňování – vliv kontroly důsledků chování 

(odměňované je zpevňované a trestané opouštíme);

- zástupné zpevňování – pozorováním důsledků chování druhých;

- verbální vedení – usměrňování chování instrukcemi a verbální 

specifikací důsledků;

- učení na základě modelu – komplikované vzorce reakcí mohou 

být zvnitřňovány pomocí pozorování druhých.



30

Působení socializačních činitelů je o to silnější, o co pevnější a trvalejší je vztah mezi 

jedincem a jeho skupinou. Sollárová (in Výrost, Slaměník, 2008) označuje za primárního 

činitele rodinu. Poskytuje dítěti základ norem a hodnot, vede ho ke společenskému životu a 

tím, že ho učí dodržovat normy stanovené v rodině ho seznamuje s kulturními vzorci. 

Pro nás je v tuto chvíli významná teorie selhání. D. Fridrich (in Helus, 1973) 

poukazuje na tři možné aspekty, ve kterých může dojít k selhání zvnitřňování a pojímaní 

norem působením socializačních procesů. 

1) racionalistické předávání norem, včetně odpovídajících odměn a sankcí. (Helus (1973) 

dodává, že pouhé dodržování norem v návaznosti na odměny a sankce může posloužit 

k utvoření návyků hraničících se zaslepeností a fanatismem);

2) nedostatečná identifikace s lidmi a skupinami vystupujícími jako nositelé norem. 

(Rodiče nezvládající svou roli, nesympatičtí pedagogičtí pracovníci, neoblíbené 

autority…), úspěch socializačního procesu tedy závisí na reprezentaci norem vlastním 

chováním nositelů;

3) rozpor mezi sociálními normami a konkrétní motivací osobnosti. Navazuje na vztah a 

rozporuplnost mezi normami a hodnotami.

Avšak i zmíněná teorie selhání není úplně směrodatná. Úloha osobnosti je zde 

pojímána „poněkud“ pasivně. Člověk není pouhou loutkou vnějších sil. K selhání socializace 

může dojít také proto, že jedinec aktivně odmítne normy společenství. Z toho vyplývá, že 

příčinou kriminality nemusí být deficitní nebo deviantní socializace. I jedinec dobře 

socializovaný může páchat trestnou činnost, např. nedbalostní, ale i nejzávažnější úmyslnou 

(vrazi partnerek) (cit. z konzultace diplomové práce s Dr. Netíkem).

Helus (1973) nachází tři druhy hodnotově normativních činitelů:

a) vnější regulační složky – tlaky, očekávání, hrozby a příležitosti působící na jedince, 

zatímco jedinec sám stejným způsobem ovlivňuje ostatní a tím se podílí na utváření 

podmínek sociální existence;
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b) vnitřní činitelé osobnosti jsou působící již interiorizované normy, které usměrňují a 

kontrolují naše chování vůči společnosti, ve které žijeme. K tomuto dochází pouze 

v případě, kdy se jedinec se svou skupinou ztotožňuje;

c) institucionalizace a výslovná formulace norem v zákonících legislativních, 

náboženských, filosofických atd. 

Někdy je možné předejít selhání určitých osobnostních složek tím, že budeme ve 

vývojovéma socializačním procesu jedince hlídat určité rizikové faktory. Grisso a Borum (in 

Grisso in Goldstein, 2003) sestavili výčet rizikových faktorů, které mohou do jisté míry 

poukazovat na výskyt násilí mezi dětmi a adolescenty (násilné chování v minulosti, problémy 

ve škole, přítomnost abúzu, osobnostní vlastnosti, mentální poruchy, konfliktní prostředí 

v rodině a vrstevníci). U nás se tímto problémem zabýval tým autorů v rámci výzkumu 

kriminální recidivy. Netík a kol. (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (A)) zjistili 

v retrospektivním výzkumu mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti tyto prediktory 

budoucího násilí: 

- toulky, záškoláctví, příp. neomluvené absence v učení;

- časté návštěvy restaurací spojené s užíváním alkoholu;

- manifestní fyzická agrese;

- kriminální infekce v rodině, tj. kriminalita nejbližších příbuzných;

- kriminální infekce v oblasti vrstevnických vztahů;

- promiskuitní životní styl;

- problémy v pracovní sféře (konflikty na pracovišti, nedisciplinovanost apod.).

Zjištěné skutečnosti u recidivujících pachatelů se porovnaly s jejich nedelikventními 

vrstevníky. Výsledkem bylo, že z hlediska predikce budoucí násilné trestné činnosti je 

významný současný výskyt již dvou prediktorů. 

Na základě Bowlbyho teorie připoutání se některé další výzkumy zaměřily na 

skutečnost zda základní výchova v rodině ovlivňuje vlastnosti osobnosti. E. E. Maccobyová a 

J. A. Martin (in Výrost, Slaměník, 2008) v závislosti na svém výzkumu vyslovili závěr, že: 
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„socializace v rámci rodiny nesehrává významnou roli ve formování osobnostních vlastností 

dětí v dospělosti. Harrisová (in Výrost, Slaměník, 2008) se k tomuto názoru přiklání a dodává, 

že rozdíly, které se projevují mezi sourozenci, mohou být výsledkem rozdílných zkušeností a 

rozdílného zacházení. Toto vymezení vychází z její teorie skupinové socializace, jež 

poukazuje i na to, že dítě se učí jednak chování v rodině a jednak mimo ni. V rámci 

vrstevnické skupiny pak jmenuje čtyři predispozice, které ovlivňují naše chování:

1) skupinová afiliace – má za následek vnitroskupinové preference;

2) strach/nepřátelství k cizím – ochrana vlastní skupiny a nepřátelství vůči jiným;

3) vnitroskupinové soupeření o status – lepší postavení přináší výhody;

4) hledání a formování blízkých dyadických vztahů – preference určitého 

člena/členů, která naplňuje potřebu blízkého kontaktu a sdílení.

Socializace v rámci rodiny má však nezanedbatelný vliv. Freud (in Smékal, Macek, 

2002) tvrdí, že kvalita vztahu s rodiči má pro utváření pocitu vlastní hodnoty a síly vlastního 

já větší význam než kvalita vztahu s vrstevníky.   

Jedinec žijící ve společnosti se vždy pohybuje na nějaké pozici a zastává určitou roli, 

k nimž mu dopomáhá socio-ekonomické a socio-kulturní prostředí, ze kterého pochází. 

Linton (In Výrost, Slaměník, 2008) přináší ve své teorii kultury koncepci pojmů status 

(pozice) – postavení člověka v sociálním systému a role – chování které je očekáváno od 

jedince, coby nositele daného statusu. Důležitým hlediskem statusu je, že ne všechny jeho 

složky jsou vrozené (např. pohlaví), tudíž je možné jej ovlivnit.
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5. VLASTNOSTI OSOBNOSTI 

Pojem vlastnost tak, jak ho slyšíme, je pro nás naprosto jednoznačný. Co ale znamená? 

Hartl, Hartlová (2000, str. 672) uvádějí: „nejednotný pojem, většinou relativně stálý rys 

osobnosti, který ovlivňuje chování, prožívání či myšlení…“. Říčan (2010) využívá význam 

českého slova: vyjadřuje to, co je dané věci, organismu nebo člověku vlastní, co jej trvale 

charakterizuje. U člověka se setkáváme s mnoha různými druhy vlastností, které se opírají i o 

stránku biologickou, proto vlastnosti psychické označujeme pojmem rys.

Mikšík (2003, (B)) uvádí čtyři možné způsoby pojímání vlastností osobnosti:

- nevyhnutelné a nahodilé;

- výsledky interakčních aktivit subjektu s okolnostmi jeho života;

- vytvářené a rozvíjené na bázi vrozených předpokladů;

- produkty a nástroje subjektivního působení na objektivní 

realitu.

Dále říká, že je možné vlastnosti rozdělit modelově do tří substruktur:

1) povahové vlastnosti – determinující způsoby a formy projevů (temperament);

2) motivační vlastnosti – charakterizují zaměřenost, obsah a směr interakcí subjektu 

(postoje, potřeby a zájmy);

3) schopnostní vlastnosti – charakterizují dosaženou úroveň a potencionální předpoklady 

jedince (Mikšík, 2003 (B)).

Vlastnosti osobnosti chápeme jako dispozice, díky nimž každý jedinec určitým 

způsobem jedná a prožívá okolnosti svého života. Protože nejsou u všech stejné, můžeme 

očekávat od různých lidí různé varianty chování. V této kapitole se podíváme pouze  na dva 

druhy, zatímco motivačním vlastnostem ponecháme samostatnou kapitolu.
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5.1 Temperament

Naše základní charakterová struktura sestává ze souhrnu všech genetických nebo 

„předem naprogramovaných, tj. přinesených“ osobnostních a povahových vloh, našeho 

temperamentu a nadání, mísí se se všemi pozitivními a negativními formujícími vlivy, 

zkušenostmi a zážitky, které získáváme především prostřednictvím rodičů. Tento souhrn 

zkušeností se odráží ve způsobu, jakým myslíme, cítíme, mluvíme a jednáme. Každý 

charakterový obraz tak odpovídá jedinečnosti každého jednotlivce (Weichert, 2001).

Temperament je konstitučně převážně vrozenou vlastností osobnosti, která sestává 

z různých vzájemně relativně nezávislých složek. Říčan (2010) mezi ně řadí ladění osobnosti, 

citovou a volní vzrušivost, reaktivitu a aktivitu. Mikšík (2003, (B)) rozlišuje dvě dispozice 

temperamentu:

1) obecné (stylistické);

2) specifické (kognitivní, emotivní a reaktivní).

Obecně lze předpokládat, že v činnosti člověka je temperament odhalen tím jak člověk 

prožívá, jak se chová a co cítí při vykonávání dané aktivity. 

Již od antiky je využíváno pojmu temperament k odlišení a popisu rozdílných 

projevů osobnosti. V první kapitole jsme se zmínili o Galenově pojetí temperamentu. 

Jedná se o rozdělení temperamentových vlastností podle poměru čtyř základních 

druhů tělesných šťáv. 

Podle nich byl určen i název jednotlivých druhů temperamentů:
1) sangvinik – v těle převládá krev (sanguin) – osobnost flexibilní, vysoce reaktivní, 

živá, pozitivní;
2) flegmatik – v těle převládá hlen (flegma) – osobnost klidná, pomalá, s nevýrazným 

projevem;
3) cholerik – v těle převládá žluč (cholé) – osobnost prudká, nevyrovnaná, výbušná, 

afektivní;
4) melancholik – v těle převládá černá žluč (melan cholé) – osobnost s hlubokým 

prožíváním, zranitelná (Mikšík, 2003 (B), Říčan, 2010)
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Ačkoli je souvislost s tělesnými šťávami překonána, přesto je základní vymezení 

natolik přínosné, že se pojmy používají dodnes.

Další pojetí temperamentových vlastností, které je stále rozvíjeno, vzniklo na základě 

konstituční typologie. Kretschmer (in Mikšík, 2003 (B), Říčan, 2010) rozlišil čtyři tělesné 

typy. Ke třem z nich následně přiřadil typy temperamentu a čtvrtý ponechal nevyhraněný:

1) pyknik – cyklotymní temperamentový typ (střídání nálad, přizpůsobivost, 
společenskost);
2) leptosom – schizotymní temperamentový typ (obsahuje protiklady jako 
dráždivost a tupost, přecitlivělost a chladnost, společenská uzavřenost); 
3) atletik – viskózní temperamentový typ (houževnatý, málo proměnlivý, důkladný, 
střídá se výbušnost s netečností);
4) dysplastik – nevyhraněný (kvůli nepravidelné tělesné stavbě není možné 
specifikovat temperamentové charakteristiky).

Jung (in Mikšík, 2003 (B)) rozpracoval teorii typů osobnosti na základě zaměřenosti 

duševní energie na úrovni vědomého ICH. Základní teze této teorie dále rozpracoval Eysenck 

(in Mikšík, 2003 (B), Říčan, 2010) a definoval tři na sobě nezávislé temperamentové 

vlastnosti:
1) bipolárně koncipovaná dimenze introverze – extraverze, která je definovaná na 

základě způsobů chování jako uzavřenost a otevřenost;
2) neuroticismus také může být označován bipolárně jako labilita – stabilita 

v závislosti na integrovanosti a psychické odolnosti jedince;
3) psychoticismus jako měřitelná škála (nakolik předurčují temperamentové typy 

tíhnutí nositele k určitému druhu psychického narušení).

Výzkumy Kagana (in Říčan, 2010) z posledních dob ukazují, že temperamentové 

vlastnosti jsou výrazně ovlivňovány mozkovou funkcí. Zejména pak neurotransmitery 

dopaminem (který vyvolává pocity slasti a je pro organismus de facto odměnou) a 

serotoninem (jehož nedostatek ovlivňuje depresivní ladění, ale i agresi a impulzivitu).

Pro zajímavost uvádíme, že již v antickém myšlení lze nalézt základy 
vedoucí k rozlišování duševních onemocnění.  Hippokrates (460-377 př. n. l.) 
rozdělil duševní poruchy do šesti skupin:
1. frenetis (akutní duševní nemoc doprovázená horečkou);
2. mánie (akutní duševní onemocnění bez horečky);
3. melancholie (všechny druhy chronických duševních onemocnění);
4. epilepsie;
5. hysterie (bolesti, záchvaty);
6. skýtská nemoc (perverze, transvestitizmus) (Heretik, 2004).
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Některé již tehdy používané názvy se dochovaly dodnes a stále se používají, jiné 

postupem času prošly vědeckou transformací, popřípadě zanikly.

5.2 Schopnosti

Jak jsme se již zmínili, schopnosti jsou vlastnosti osobnosti poukazující na dosaženou 

úroveň,  popřípadě předpoklady k rozvoji. Determinují tak více méně naše životní možnosti. 

Jak problematické je pro nás osvojování a následné uplatnění získaných dovedností v běžném 

životě, při dosahování cílů a seberealizaci. Základním stavebním kamenem schopností jsou 

vrozené vlohy. Nadáním pak rozumíme soubor vloh, na jejichž základě jsme schopni 

dosáhnout v určitých druzích činnosti vyšší úrovně než srovnatelná širší populace (Mikšík, 

2003 (B)). S problematikou nejednoznačnosti dělení se setkáváme i u rozlišení schopností. 

Nakonečný (1998 (A)) uvádí několikeré dělení. První je podle druhu prováděných úkonů na: 

mentální vědomosti; motorickou zručnost a obratnost. Také se mohou dělit na obecné a 

zvláštní, ale hranice mezi nimi nejsou úplně jednotné. Faktorová analýza poskytla částečné 

řešení a J. P. Guilford (in Nakonečný, 1998 (A)) rozlišil následující druhy schopností:

1) dimenze vnímání, které lze shrnout jako primární schopnosti v oblasti vnímání pomocí 

smyslových modalit;

2) dimenze psychomotoriky mají souvislost s anatomickými předpoklady a 

fyziologickými vlastnostmi motoriky;

3) dimenze inteligence, jejíž pojem není stále přesně a jednoznačně definován. Avšak 

Eysenck (in Nakonečný, 1998 (A)) jej zpřesnil pomocí definování znaků 

inteligentního chování:

a) dobrá orientace a dobré myšlení;

b) ostré vnímání a dobrá paměť;

c) odcentrované zaměření činnosti s pružným, rychlým a správným myšlením.
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Cattell (in Nakonečný, 1998 (A)) uvažuje o dvou druzích inteligence fluenční, která je 

dána biologickými determinantami a krystalizovanou, jež je utvářena ontogenetickým 

vývojem, zejména vzděláním. S podobnou teorií přišel Hebb (in Nakonečný, 1998 (A)), který 

uvažuje o inteligenci vrozené a environmentální (dané prostředím a kulturou).

Pokud shrneme dostupné informace o inteligenci, zjistíme, že se skládá z mnoha 

faktorů, které jsou více či méně měřitelné. A jsou ovlivňovány jak biologickým základem, tak 

okolnostmi lidského života, stejně jako kterákoli jiná vlastnost. 
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6. MOTIVACE A CHOVÁNÍ 

V kapitole o socializaci jsme uvedli, že si během svého života osvojujeme určité 

aspekty, které nám umožňují soužití ve společnosti.  Následující text se nezabývá způsobem 

„jak“, ale „proč“. Nakonečný (1996) uvádí, že „pojem motivace vysvětluje psychologické 

důvody chování a současně pozorovanou variabilitu chování, orientaci na různé cíle.“ 

Motivací rozumíme ty procesy, které ovlivňují arousal/buzení a posilují nebo určují směr 

našeho chování (Arkes, Garske, 1982). Tato definice zároveň pomáhá najít, čím se od sebe 

liší motivace a učení. Učení je sice také procesem, avšak v něm je relativně stálá změna 

v chování výsledkem zkušeností. Pokud chápeme motivaci jako proces podněcování aktivity, 

pak pohnutkou k tomuto chování je motiv. Výchozí jednotkou motivačního stavu je potřeba. 

Na základě poznávacích aktivit se tak seznamujeme s vnějším světem a jeho objekty, což má 

za následek stimulaci rozvoje pohnutek, motivů, cílů a zaměřenosti aktivit (Mikšík, 2003 

(A)). Plháková (2004) definuje motivaci jako: „souhrn všech intrapsychických dynamických 

sil, neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit 

existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního“.

Pojem chování vyjadřuje vzorec motorických reakcí, vytvářejících smysluplný celek a 

sestávajících z řetězu jednotlivých na sebe navazujících úkonů (Nakonečný, 1996). Přičemž 

ne každé chování musí být nutně pozorovatelné. V úzké souvislosti s prožíváním následně 

rozdělujeme chování do dvou skupin:

1) expresivní – vyjadřuje to, co jedinec prožívá;

2) adaptivní – vyjadřuje situační podmíněnost vnějších projevů, toho co jedinec prožívá 

(Nakonečný, 1996).

Což vlastně znamená, že naše chování, které vyjadřujeme navenek, nemusí být nutně 

v souladu s naším prožíváním. Určitý smysl lidského chování spočívá v uspokojování 

aktuálních a trvalejších pohnutek a motivů, vyjadřujících tendence,  které směřují 

k uspokojení potřeb biologických i sociálních (Nakonečný, 1998 (B)). V tomto smyslu nám 

vyvstává otázka, zda můžeme všechno chování považovat za motivované. Odpověď závisí na 
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uchopení pojmu motivace. Pokud bychom brali v úvahu pouze užší pojetí, kde chování je 

promyšlené a nemá spontánní charakter, můžeme předpokládat výskyt nemotivovaného

chování. Naopak v širším pojetí, kde je motivace chápána jako psychofyziologický fenomén, 

se nevyskytuje.

Chování jednotlivce je dále chápáno ve smyslu jeho vlivu či přínosu pro společnost.

Jedním z těchto aspektů je i prosociální chování. McDougall (in Dovidio et al., 2006) uvádí, 

že kořeny tohoto chování můžeme nalézt v základním rodičovském instinktu a s ním 

spojenými pečovatelskými emocionálně založenými sklony, což ovšem není to samé jako 

sympatie. Prosociální chování je v souladu se společenskými hodnotami a normami a 

vymezuje se jako jakýkoli akt chování vykonaný ve prospěch druhého člověka nebo skupiny 

osob, pomáhající chování, jehož cílem je přinést užitek jiným. Opakem nazýváme chování 

antisociální, které je společensky odmítáno (in Výrost, Slaměník, 2008).

Plháková (2004) rozděluje lidské motivy do čtyř základních souborů:

1) sebezáchovné motivy (pudy, mají biologický základ);

2) stimulační motivy (pravděpodobně vrozené, představují snahu o dosažení optimální 

úrovně aktivace a potřebu proměnlivých senzorických podnětů);

3) sociální motivy (regulují a ovlivňují mezilidské vztahy);

4) individuální psychické motivy (sebe pojetí a hledání smyslu života, ovlivněné vnější –

kvůli konkrétní odměně a vnitřní motivací – vyhledávání aktivit, jež jsou uspokojující 

samy o sobě).

Zejména poslední kategorie nám umožňuje lépe chápat motivaci chování uvedenou 

níže. 

6.1 Motivace kriminálního jednání

Již jsme se zmínili, že každému chování předchází určitá motivace, která jej vyvolává. 

Ovšem u kriminálního chování se může stát, že motiv činu je nejasný či nevědomý. Zásadně 
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platí, že každý trestný čin má své poznatelné motivační zdroje, kterým předcházejí motivační 

pochody. Objasnění průběhu motivačních zdrojů pachatele závisí na dostatečném množství 

informací, které lze od pachatele získat. Z hlediska posuzování delinkventního jednání 

můžeme nalézt dva druhy – plánované (programované) a neplánované (situační) (Netík, 

Netíková, 1994). Ve forenzním kontextu nalézáme uplatnění motivace ve dvou ohledech: 1. 

kriminální motivace v obecné (teoretické) poloze a 2. motivace v konkrétním kriminálním 

případu (Čírtková, Červinka, 1994). 

K selhání v chování jedince může dojít třeba i ve skupinové interakci. Pokud se 

dosavadní společenský systém se svými normami, hodnotami a přesvědčeními, ve kterém žil, 

odlišuje od systému, do kterého se potřebuje, či hodlá začlenit, může dojít k výrazné krizi či 

ztroskotání. (Helus, 1973) Jedinec, který se těžce adaptuje a přizpůsobuje může být 

nadměrnou zátěží frustrován do té míry, že jeho zvnitřněné regulační formy chování selžou.

Motivační struktura kriminálního chování by se měla stejně jako motivační struktura 

obecně opírat o teoretický základ. Za něj můžeme například považovat Madsenovo schéma 

skládající se ze vzájemného působení vnějších a vnitřních stimulů na kognitivní a centrální 

procesy a osobnostní faktory jedince, jež následně vyústí v chování (in Netík, Netíková, 

Hájek, 1997). Poskytuje nám základ k zjišťování a hodnocení dat z oblastí motivace:

1) oblast vnějších motivačních determinant, okolnosti bezprostředně i dlouhodobě 

předcházející kriminálnímu chování;

2) oblast vnitřních motivačních determinant, osobnost pachatele, charakteristické vzorce 

chování a motivace, řešení a zvládání zátěžových situací, emocionální charakteristiky, 

ale i stimulace z vnitřního prostředí, abúzus, aktivace, frustrace;

3) interakce vnějších a vnitřních determinant a jejich vzájemné ovlivňování (Netík, 

Netíková, Hájek, 1997).   

Kriminální vývoj jedince můžeme sledovat v několika směrech. Je sice nezbytné si 

uvědomit všechny detaily, avšak je důležité nahlížet na ně komplexně. Mohlo by se stát, že 

přílišná pozornost věnovaná detailům, by nás mohla svést z cesty za poznáním osobnosti jako 

celku. 
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Motivační teorie kriminálního jednání, které poukazují na fakt existence specifických 

motivů, popřípadě kriminálního pudu u jedinců dopouštějících se páchání trestné činnosti, 

jsou dnes již překonány a považovány za omylné. Výzkumy posledních let naopak ukazují, že 

pachatelé mívají zformovány pohnutky způsobem, který odpovídá běžnému rozpětí 

motivačních dispozic. Kriminální jednání je tedy ovlivňováno složitými motivačními procesy, 

na které působí situační faktory a osobnostní charakteristiky (Čírtková, Červinka, 1994).

Dále je třeba zmínit, že u některých pachatelů, jejichž čin je primárně motivuje k určitému 

jednání, může během tohoto jednání dojít ke změně motivace. Je to podmíněno dynamicky se 

vyvíjející motivační strukturou, v níž některé motivy dominují a jiné spolupůsobí. 

Dominantní motivy se mění v závislosti na okolnostech, které ovlivňují chování. Pokud je 

například pachatel majetkové trestné činnosti (loupeže), jehož prvotním motivem byl zisk, 

přistižen při činu, je pravděpodobné, že se jeho motivace změní na potřebu úniku, jejímž 

následkem může být i vražda. 

Rozdíly v motivačních strukturách mezi delikventy a nedelikventy se projevují 

defektem rozhodovacího procesu a změněnou souhrou motivačních a strukturálně 

osobnostních determinant chování u delikventů. Kriminální chování můžeme tedy 

charakterizovat těmito zvláštnostmi:

- nezdrženlivost, bezprostřední uspokojení potřeb;

- vynechání fází rozhodovacího procesu, během nichž dochází k tvorbě rozhodnutí o 

chování – potlačení, nebo převládnutí motivů – vyskytuje se zejména u impulsivních 

deliktů, kde na fázi motivů téměř bezprostředně navazuje realizace chování;

- subjektivizace morálních a právních norem založená na egocentrické orientaci 

osobnosti (Netík, Netíková, Hájek, 1997).

Je velice pravděpodobné, že u recidivních pachatelů se takto řízené chování může stát 

zvykem.
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6.2 Agrese a násilí

Definice agrese není jednoduchou a jednoznačnou záležitostí. Především kvůli 

pohledu na její dvojakost a množství projevů, které se pod tímto pojmem skrývají. Heretik 

(1999) vidí agresi jako jednotku chování, kterou je možné charakterizovat vlastnostmi jako 

jsou útočnost, násilnost a destrukce. Naštěstí ne vždy se tyto vlastnosti objeví v negativní 

formě. V jisté formě může být agrese vnímána jako komponenta normálního chování, která 

dle A. Storra (in Čermák, 1999) je uvolňována, aby uspokojila vitální potřeby, nebo k 

překonání ohrožení fyzické nebo psychické integrity. F. Hacker (in Nakonečný, 1996) 

definuje agresi: „…jako onu v člověku spočívající dispozici a energii, která se projevuje 

původně v aktivitě a později v nejrozmanitějších individuálních a kolektivních sociálně 

naučených a sociálně zprostředkovaných formách od sebeprosazování až ke krutosti.“ Hartl, 

Hartlová (2000) kromě definice agrese jako „útočné či výbojné jednání, projev nepřátelství 

vůči určitému objektu, úmyslný útok na překážku, osobu, předmět stojící v cestě k uspokojení 

potřeby (reakce na frustraci); …; existují krajní výklady: dle psychoanalýzy jde o pud, dle 

etologů o součást instinktivní výbavy umožňující přežití; dle zastánců sociálního učení jde 

naopak o naučenou odpověď;…“; dále nabízí přehled druhů agrese (agrese altruistická –

k ochraně druhých; agrese anticipující – s cílem hájit vlastní teritorium vůči vetřelci; agrese 

brachiální – násilí vedené na tělo oběti; agrese dravčí – zaměřená na ulovení přirozené kořisti; 

agrese indukovaná – vyvolaná agrese; agrese institucionální – lidé se v rámci nějaké 

instituce/pracoviště dopouštějí násilných činů; agrese instrumentální – projevy chování, které 

jsou výsledkem učení; agrese mateřská – útočná reakce samice chránící mláďata; agrese 

přesunutá – zaměřená proti organismu nebo objektu, který není zodpovědný za podněty; 

agrese samčí – mezi samci téhož druhu; agrese skupinová – při níž počet členů a jejich 

vzájemná psychologická podpora a ztotožnění se s cílem zvyšuje sílu a nebezpečnost agrese; 

agrese vyvolaná strachem – chování v důsledku mimořádně silného strachu; agrese zástupná –

při nahromadění agrese, může být uvolněna náhradní činností; agrese zlobná – reakce na 

frustraci provázená pocity vzteku, nenávisti a nepřátelství, má pudový původ). Z hlediska 
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forezní psychologie je vhodné zaměřit se na rozdělení agrese podle kriminologických 

hledisek. Netík (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)) dělí agresi podle kritérií:

1) podle míry regulace chování rozeznáváme 

- agresi neprogramovanou (impulzivní, okamžitou)

- agresi programovanou (psychicky organizované chování);

2) podle cíle chování 

- instrumentální agrese (slouží jako prostředek k dosažení cíle)

- odreagovávaná agrese (je cílem sama o sobě);

3) podle povahy interakce účastníků

- ofenzivní agrese (útočná)

- defenzivní agrese (obranná);

4) podle chování oběti

- vyprovokovaná agrese

- spontánní agrese (oběť se nepodílí na spuštění agresivního 

chování pachatele);

5) podle brutality agrese

- přiměřená agrese 

- inadekvátní agrese (trvá neúměrně dlouho z hlediska dosažení 

cíle, obsahuje týrání objektu);

6) podle množství subjektů činnosti

- individuální agrese

- dyadická agrese (ve dvojici)

- skupinová agrese (více než dva pachatelé).

Obecně je agrese chápána jako záměrné ubližování, vykonávané s úmyslem poškodit 

oběť (Výrost, Slaměník, 2001). Netík (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)) shrnuje pohled 

na agresi do dvou vymezení: užší, jež chápe agresi jako útočné chování, cílem je potom zničit 

nebo poškodit objekt a širší, které kromě uvedené destruktivní povahy chování v sobě 

zahrnuje i konstruktivní složku pohánějící nás k překonání překážky a dosažení cíle. Toto 
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pojetí vychází z formulace agrese Klicperovou a Srncem (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 

(B)): „konkrétní akt chování, zaměřený na zdolání překážky bránící jedinci v dosažení 

žádoucího cíle“. Přitom se opírá o tezi, že konkrétní činnost je ovlivněna buď agresivitou, 

nebo hostilitou – nepřátelským chováním.

Teorie agrese vycházející z několika směrů, idejí a výzkumů jsou taktéž popisovány 

obecně. Hayesová (2000) podává výčet teorií agrese takto: Vrozená agrese – zde zmiňuje 

psychoanalytický přístup S. Freuda a jeho pohled na agresi jako konflikt mezi libidem a 

thanatem; dále například teorie genetických faktorů K. Lorenze; další teorie Jacobse, 

Bruntona a Melvilla se zaměřuje na výskyt chromozomu XYY v populaci (ani jedna z těchto 

teorií ovšem nebyla potvrzena). Teorie agrese vycházející z frustrace, kterou navrhl J. 

Dollard, byla již dávno překonána. Pozdější výzkumy totiž prokázaly, že na frustraci může 

člověk reagovat mnoha různými způsoby (Bandura) i pasivním chováním (Seligman) a ne 

každá agrese vždy vychází z frustrace (Berkowitz). Vliv učení na agresi jako jedni z prvních 

studovali Bandura a Walter. Jejich studie prokázala, že děti napodobují agresivní chování o to 

víc, pokud vidí, že následuje odměna. Jiné výzkumy (např. Thomas) prokázaly, že lidé se 

díky agresivnímu chování, které mohou sledovat v televizi stávají lhostejnými vůči tomu, 

které se odehrává v reálném světě. Gerber a Gross poukázali na souvislost častého sledování 

televize s tím, že lidé pak považují reálný svět za mnohem nebezpečnější. Vlivem prostředí na 

agresi ve světě kolem nás se zabývali další výzkumníci, kteří dokázali, že např. v hlučném 

prostředí jsou lidé agresivnější (Donnerstein a Wilson), že prostředí, ve kterém je horko, 

zvyšuje míru agresivity (Baron a Bell) a že míru agrese také ovlivňuje přítomnost v davu lidí 

(Aiello, Nicosia, Thompson). Agrese jako kombinace vlivů je nejnovějším pohledem na 

výskyt agrese a agresivního chování, ke které se přiklání mnoho moderních teorií. 

Osobně se přikláním k názoru K. Netíka (cit. řešení problematiky při rozhovoru o 

diplomové práci), v rámci vývoje osobnosti se neučíme agresivnímu chování, ale „zábranám a 

brzdám agrese, případně jejímu vyjádření společensky přijatelným způsobem“. Chápu toto 

pojetí jako vrozené agresivní báze, které se mohou neúměrně rozvinout, pokud nebudou 

vystaveny inhibičním činitelům. Ty jsou jednak vnější (hrozba trestem, odplatou) a jednak 

vnitřní (které mohou být jak emocionální, tak interpersonální povahy).
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D. Zillmann (1979) se zaobírá názorem, že aktivační úroveň – nabuzení/arousal je 

stav, ve kterém je chování člověka energetizováno. Agresivní chování se však nespouští 

pouze díky energii. Je závislé na kooperaci nabuzení s jinými složkami osobnosti (vrozené 

dispozice, naučené chování, emocionální stavy a kognitivní funkce). Posledním důležitým 

kritériem možnosti vyvolání agrese jsou predispozice, které jsou u různých jedinců odlišné. 

Pokud má osoba predispozice k agresivnímu jednání a vyskytnou-li se v jejím okolí situace 

provokující agresi, pak ji vyvolají.  

Stále zůstává nedotčena otázka, odkud se agrese bere. Caprara (in Čermák, 

Hřebíčková, Macek, 2003) ve své koncepci agrese podává přehled osobnostních indikátorů 

agrese spolupůsobících s osobnostními charakteristikami: indikátory impulzivní agrese 

(iritabilita a náchylnost k emocionálním reakcím); hostinní přemítání (jako bipolární 

charakteristika rozptylování – přemítání); tolerance vůči násilí (pozitivní postoj k násilí a jeho 

ospravedlňování); indikátory pocitů viny a strachu z trestu. 

Navzdory tolika druhům agresí, které jsme schopni pojmenovat, se autoři shodují na 

dvou základních formách: instrumentální a emocionální (Čermák, 1999). Heretik (1999) 

podává přehled projevů agresivního chování založený na klasifikaci různých hledisek:

Zaměření agrese Autoagrese – proti subjektu

Heteroagrese – mimo subjekt

Funkce Instrumentální 

Hostilní

Expresivní

způsob útočení Přímé, direktivní

Nepřímá, indirektivní

aktivita - reaktivita Proaktivní – instrumentální, predátorská

Reaktivní – afektivní

Výčet definicí agrese jsme již přednesli, ale stále nám chybí základ, o který by se tato 

práce mohla opřít. Protože ne každé agresivní chování by mělo být sankcionováno a stejně tak 
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nemusí opustit hranice společenských norem, je vhodné definovat to chování, které se tomuto 

vymyká. Netík (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)) vymezil kriminální agresi jako: 

„chování subjektu, které ohrožuje nebo porušuje zájmy chráněné trestním právem, při němž 

subjekt užívá fyzické síly nebo hrozby fyzickou silou, často s cílem poškodit nebo destruovat 

objekt činnosti“. Z této definice vyplývá, že poškození objektu není vždy prvotním záměrem 

agrese, avšak může se stát, že její užití se pro dosažení cíle stane nezbytným. Podobně jako 

předchozí autoři dělili agresi, nabízí Netík (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)) dělení 

kriminální agrese do dvou stěžejních skupin:

1) chladná nebo instrumentální (programovaná) agrese užívaná pro dosažení subjektivně 

významné hodnoty (charakteristické znaky – neutrální postoj k oběti, spontaneita, 

chybění afektivního doprovodu, chybění nepřátelského postoje k oběti, relativně 

krátké trvání, nízká intenzita agrese);

2) afektivní nebo expresivní (neprogramovaná) agrese doprovázená emocionálním či 

jiným vzrušením (charakteristické znaky – předchozí konfliktní interakce s obětí, 

často s provokací z její strany, nepřátelský postoj k oběti, brutalita, intoxikace 

alkoholem, vysoká intenzita agrese).

Ve vztahu agrese k sebe pojetí rozlišují Tedeschi a Felson (in Čermák, Hřebíčková, 

Macek, 2003) dva druhy sebeprezentace: asertivní, jež má za cíl vymezit jedince vůči druhým 

a nastolit představu o sobě a projektivní, která ochraňuje dosaženou hodnotu vlastního já, jež 

můžeme pociťovat jako ohrožovanou.

V žádné z výše uvedených definic není použit pojem násilí, kromě označení druhu 

chování – násilné - vyskytujícího se při agresivním jednání.

Čím je ve vztahu k agresi násilí a jak ho máme chápat? Lovaš (in Výrost, Slaměník, 

2001) chápe násilí jako samostatně se projevující jednotku, ačkoli je úzce spojována s agresí. 

Může mít za následek porušení lidské integrity a poškození organismu, nebo se uvádí 

v souvislosti s užitím síly k překonání překážek. Násilí je agresí, ale agrese nemusí mít 

podobu násilí. Pokud se opět zaměříme na hledisko, které je přínosné pro tuto práci, lze 

považovat za vhodnější užší vymezení operující s fyzickým poškozením osob. „Násilná 
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trestná činnost je pak taková trestná činnost, jejíž významnou charakteristikou je fyzické 

poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), eventuálně přítomnost záměru takový 

následek způsobit (pokus) (in Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)).
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7. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÝ ČIN

Zabýváme-li se v tomto výzkumu pachateli násilné trestné činnosti a zejména 

vraždami, je nezbytné, abychom si osvětlili některé základní termíny i z hlediska právního. 

Trestní právo rozdělujeme na dvě základní odvětví 1. hmotné, které se věnuje nejen 

vymezování pojmů trestný čin, podmínky trestní zodpovědnosti, nápravně-výchovná opatření, 

ale i skutkové podstatě více jak 200 trestných činů a 2. procesní, jehož náplní je spravování 

přesných postupů při vyšetřování a stíhání trestných činů (Heretik, 2004).

Následující právní termíny budeme charakterizovat podle nového trestního zákoníku, 

který byl vydán k 1.1. 2010. 

Trestný čin  chápeme podle § 13 takto:

1. tresným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně;

2. k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti (Trestní zákoník, 2010).

Útrata (1979) dále uvádí, že každý trestný čin, musí mít svou skutkovou podstatu, 

která se skládá ze 4 znaků:

1) objekt – zájem chráněný trestním zákonem;

2) objektivní stránka – zahrnuje v sobě jednání, následek a příčinný vztah;

3) subjekt – pachatel trestného činu;

4) subjektivní stránka – obsahuje znaky týkající se  psychiky pachatele (zavinění –

intelektová a volní složka, úmysl – přímý a nepřímý, omyl – nesoulad vědění se 

skutečností, pohnutka – souvisí s motivem trestného činu).

Každý člověk je individualita a proto je nutné k lidem přistupovat jako 

k jednotlivcům. V některých případech však ze souhrnu chování jednotlivců můžeme vytvořit 

jakýsi univerzální profil osobnosti. Můžeme najít natolik podobné rysy odlišné jen 
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v nepatrných maličkostech, které by měly být brány v potaz. Většinou však na celkovém úhlu 

pohledu nic nezmění.

Zákony chápeme jako vysoce formalizované normy chování, které určují specifické 

druhy trestů za chování, jež porušuje normy dané společnosti (Výrost, Slaměník, 2008). 

Postihují nejen činnost, jež je vymezena jako porušení zákona, ale i výši sankce, která by 

případně měla následovat.

V úvahu musíme vzít i časové hledisko spáchání trestného činu. Pojem s ním 

související zní retroaktivita zákona. Což znamená, že zákon se řídí dobou, kdy byl čin 

spáchán. Obecně platí, že nové zákony a s nimi spojené sankce nemohou být uplatněny na 

dříve spáchané trestné činy. 

7.1 Kriminalita a delinkvence 

Souhrnné názvy, které dominují této části kapitoly označují v širším spektru jevy, jež 

společnost vytvořením právních norem postavila mimo zákon. Kriminalita je statistickým 

termínem označujícím úmyslné či nedbalostní činy, které byly spáchány trestně odpovědnými 

jedinci na určitém místě, za určité časové období, popřípadě poměr počtu spáchaných 

trestných činů k počtu obyvatel. Delinkvence (jež pro psychologické účely vychází z lat. 

Delinquo – chybovat) má v porovnání s tímto pojmem širší záběr. Zabývá se jedinci, kteří 

ještě nejsou trestně zodpovědní, popřípadě jsou označeni za nepříčetné a dále zahrnuje činy 

porušující občanské, rodinné právo a jiné (Heretik, 2004).  

Nevřala (2003) popisuje determinanty delinkvence podle čtyř druhů teorií:

1) biologizující teorie – vychází z předpokladu, že kriminalita má biologický základ. C. 

Lombroso sestavil atavistickou teorii kriminality, která určuje kriminogenní typ. 

Stavbu těla a jisté fyziognomické znaky lze již v dětství považovat za predikátory 

budoucího kriminálního chování. Další inspiraci našla kriminologie v teoriích 

temperamentu podle Kretschmera a Sheldona. Godard a Mednick zdůrazňovali 

hereditární zátěž kriminálního chování (Nevřala, 2003, Heretik, 2004). I přesto, že 
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jsou tyto teorie již překonány, nemůžeme jim upřít podíl jímž obohatily výzkumy 

delinkventního jednání;

2) teorie sociologické a sociální – již Quetelet počátkem 19. stol. potvrdil, že zločinnost 

je relativně stabilní společenský fenomén, který je možné do jisté míry předvídat. 

Tarde vyslovil první sociologickou teorii. Kriminalita pro společnost znamená tolik, 

co nemoc pro tělo. Je to jev, který jsme díky společenskému růstu schopni 

minimalizovat. Durkheim ve své teorii zdůrazňuje dva vlivy působící na vyšší míru 

výskytu kriminality ve společnosti: 1. pokles solidarity a 2. rozklad nebo chybění 

norem. Burt a Shaw se svými teoriemi navzájem doplňují. Zatímco Burt poukazuje na 

„majetkovou deprivaci“ jako možnou příčinu kriminality. Shaw ji vidí 

v topologických a demografických faktorech. Sutherland ve své teorii pracuje 

s pojmem „diferenciální asociace“, v každé kultuře se musí vyskytovat jedinci se 

sociálním a asociálním cítěním, přičemž jedna skupina podmiňuje druhou (Nevřala, 

2003, Heretik, 2004); 

3) teorie psychologické – Freudova psychoanalytická teorie míní, že ke kriminálnímu 

jednání dochází při vzniku neharmonického ega, na základě nevyváženosti superega a 

id. Alexander a Strub se věnovali zejména nevědomým motivům kriminality. 

Abrahamsen rozvíjel teorii komplexu méněcennosti vzniklého na základě nedostatku 

lásky v dětství, jež ústí v kriminální chování s touhou předvádět se. Langmeier a 

Matějček také upozorňují na vztah deprivace v ranném dětství a následné kriminality. 

Eysenck vidí základ kriminálního jednání v kombinaci určitého temperamentu a 

schopností (Nevřala, 2003, Heretik, 2004);

4) teorie polyetiologické – se přiklánějí k názoru, že na kriminalitě se podílí kombinace 

výše uvedených složek. Sheldon a Glueckovi sestavili soubory příčin delinkventního 

jednání v rámci multidimenzionálního a multifaktoriálního přístupu: 1. sociálně-

kulturní znaky; 2. somatické znaky; 3. intelektuální znaky; 4. emoční a 

temperamentové osobnostní znaky (Nevřala, 2003, Heretik, 2004).
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Jednotlivý podíl osobnostních složek, socializačních aspektů a životních okolností na 

kriminálním jednání nelze obecně určit. Vzhledem k tomu, že působí ve vzájemných 

kombinacích, je potřeba přistupovat ke každé osobnosti pachatele individuálně. 

Z dostatečného vzorku je poté možno usuzovat na znaky vyskytující se komplexně 

v populaci, jako jsou například intelekt nebo vzdělání. 
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8. VRAŽDA

Původem z latiny pocházející slovo Homicidium se stále používá jako odborný výraz 

pro zabití člověka nebo vraždu (Slovník cizích slov, 2008). Specifičnost spočívá v zavinění 

člověkem. Pojem vražda ve vztahu k pachateli chápeme jako úmyslné usmrcení. Nelze totiž 

jednoznačně stanovit druh vraždy, ten je závislý na motivaci pachatele. Podle motivů řídících 

jednání pachatele lze úmyslná usmrcení dělit do kategorií. Zapletal (in Netík in Kuchta, 

Válková, 2005 (B)) je třídí na vraždy motivované:

- žárlivostí;

- mstou, nenávistí;

- zištností;

- vyhnutím se trestní odpovědnosti;

- dosažením sexuálního uspokojení;

- odstraněním nepohodlné osoby;

- jinak.

Heretik (1999) podává výčet druhů homicidií převážně dle vztahu oběti a pachatele:

- vražda manželského partnera (Wolfgang (in Heretik, 1999) ze 

souboru 100 vražd spáchaných mezi manželskými páry získal 

tato data: v 64% šlo o domácí konflikty a 23% zapříčinila 

žárlivost);

- vražda dítěte rodičem (v tomto případě se jedná převážně o 

zákonem stanovené usmrcení novorozence matkou, popřípadě o 

smrt dítěte následkem týrání, nebo usmrcení na základě motivu 

pomsty);

- vražda rodičů dětmi (Linedecker (in Heretik, 1999) 

charakterizoval pět skupin pachatelů tohoto trestného činu 1. 

děti týrané a sexuálně zneužívané rodiči; 2. anetičtí a 

sociopatičtí jedinci; 3. psychotici; 4. děti ovlivněné kulty, 
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páchající vraždu jako rituál; 5. ziskuchtivé děti, které tak jednají 

kvůli vidině dědictví);

- vražda mezi sourozenci (tento druh je ojedinělý, ale pokud se 

vyskytuje je ve většině případů motivem žárlivost);

- loupežná vražda (hlavním motivem je zisk, ale k usmrcení oběti 

může dojít zejména má-li pachatel zbraň, nebo jedná-li se o 

krycí vraždu);

- sexuální vraždy (jako častá se tato motivace objevuje u 

sériových vrahů, Snopko (in Heretik, 1999) popisuje pět skupin

sexuálních vrahů: 1. znásilňovači; 2. pachatelé krycích vražd; 3. 

pachatelé, kteří touží po netradičním sexuálním uspokojení; 4. 

znehybňovači; 5. fetišističtí vrazi);

- mnohonásobné vraždy (Burgion (in Heretik, 1999) klasifikuje 

různé typy pachatelů: 1. masový vrah; 2. vrah jednající 

v záchvatu; 3. sériový vrah).

I když jsou svým způsobem vyčerpávající, mají výše zmíněná členění i nedostatky. 

Z hlediska kriminalistického můžeme zmínit ještě další klasifikaci úmyslných usmrcení, 

rozdělenou na čtyři základní typy a mnoho subtypů, kterou poskytli výzkumníci 

spolupracující s FBI Douglas a kol. (1997):

1. vražda jako kriminální podnikání
1.1 smluvní vražda
1.2 gangem motivovaná vražda
1.3 vražda v kriminální konkurenci
1.4 vražd v rámci únosu
1.5 vražda za účelem ovlivnění produkce (obchodní)
1.6 drogová vražda
1.7 vražda za účelem získání pojistky nebo dědictví

1.7.1 vražda pro individuální profit
1.7.2 vražda pro komerční profit

1.8 vražda doprovázející jiný závažný zločin
1.8.1 nerozlišující vražda – bez konkrétní oběti, plánovaná před spácháním 
majetkového trestného činu

1.8.2 situační vražda – neplánovaná, v panice
2. vražda z osobních důvodů
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2.1 erotománií motivovaná vražda (motivace fantaziemi romantické lásky či duchovní 
symbiózy)
2.2 domácí vražda 

2.2.1 spontánní
2.2.2 inscenovaná

2.3 vražda v konfliktu
2.4 vražda autority
2.5 vražda ze msty
2.6 vražda nespecificky motivovaná
2.7 extrémistická vražda

2.7.1 vražda z politického extremismu
2.7.2 vražda z náboženského extremismu
2.7.3 vražda ze sociálně-ekonomického extremismu

2.8 vražda ze soucitu/hrdinství
2.8.1 vražda ze soucitu – snaha pomoci „trpící“ oběti
2.8.2 vražda z hrdinství – snaha zachránit oběť z ohrožení

2.9 vražda rukojmí
3. sexuální vražda

3.1 organizovaná sexuální vražda (psychicky organizovaný pachatel)
3.2 dezorganizovaná sexuální vražda (psychicky dezorganizovaný pachatel)
3.3 smíšená sexuální vražda (známky organizovanosti i dezorganizovanosti)
3.4 sadistická vražda

4. vražda ze skupinových důvodů
4.1 kultovní vražda
4.2 extremistická vražda

4.2.1 extremistická vražda spáchaná polovojenskou skupinou
4.2.2 extremistická vražda rukojmí

4.3 vražda spáchaná pro skupinové vzrušení

O mnohonásobných vraždách jsme se již zmínili výše. Klasifikaci vražd spáchaných 

jedním pachatelem v závislosti na časových parametrech poskytují Holmes a Holmes (in 

Netík in Kuchta, Válková, 2005 (B)) :

- masové vraždy – pachatel usmrtí v jeden okamžik na jednom místě minimálně tři 

oběti, emocionální náboj zůstává;

- sériové vraždy – po dobu delší třiceti dnů zabíjí pachatel na různých místech 

minimálně tři oběti, mezi činy se vždy emocionálně zklidní;

- „záchvatové“ vraždy – v průběhu páchání jiného trestného činu pachatel zabije 

alespoň tři oběti, v průběhu třiceti dnů (tento typ je považován za kombinaci předchozích 

dvou). 

Smith a Zahn (1999) sledovali typologie vražd v průběhu různých let. Poslední 

výzkumy se vztahují k období mezi lety 1960 – 1990. Ačkoli diferenciace motivačních 
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procesů vedoucích k úmyslnému usmrcení nebyla snadná, přesto klasifikovali pět kategorií 

vražedného jednání:

1) v konfliktu;

2) v kombinaci se znásilněním, loupeží nebo vloupáním;

3) pod vlivem narkotik;

4) v gangu;

5) bez zjevné příčiny.

Chování jako takové je vždy ovlivňováno motivy a motivací podle toho, jak široce 

nahlížíme na jeho pojetí. Avšak u kriminálního jednání nemotivované delikty neexistují. 

Pouze můžeme hovořit o činech s nejasnou či neznámou motivací (Netík, Netíková, Hájek, 

1997). Výsledný efekt je někdy bohužel a někdy bohudík nečekaný až překvapující. I při 

úmyslném jednání může být činitel – aktér - ovlivněn situací. A naopak úmysl se může 

odvíjet ze situace. Pokud se jedinec potřebuje vyrovnat s nějakým stresorem, či frustrací, bude 

naplno bojovat, aby tomuto vlivu byl vystaven co nejkratší dobu a co nejméně. S čímž souvisí 

překonávání překážek v rámci užitého agresivního jednání. Samozřejmě to záleží na mnoha 

vnějších a vnitřních faktorech – proměnných - ovlivňujících či determinujících jedince a 

situaci. Vlivem socializace, učení a přebírání norem se formují predispozice a schopnosti 

jedince ke zvládání zátěžových situací a konfliktů. 

Příčetnost označuje pachatelovu plnou rozpoznávací a ovládací schopnost v okamžiku 

spáchání trestného činu (Hartl, Hartlová, 2000). Zjištěná míra uvedených schopností ukazuje 

na plnou či sníženou příčetnost, popřípadě na úplnou nepříčetnost jedince. Podle zákona se na 

ni lze odvolávat pouze v případě, že schopnosti jedince byly ovlivněny přítomností duševní 

poruchy v době páchání trestné činnosti.

V této kapitole jsme rozčlenili pojmy a ucelili představu o úmyslném usmrcení. 

V následující se zaměříme na tuto problematiku z hlediska práva, jež je vymezeno 

společností.
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8.1 Právní hledisko

Výše jsme zmínili, že v každém společenství existuje určitý systém norem (psaných i 

nepsaných), které mají za úkol ochraňovat danou společnost, popřípadě usměrňovat chování 

jejích členů. Mluvíme-li o psaných normách, máme na mysli soubor ustanovení a zákonů. 

Zákony vztažené k násilným trestným činům jsou uvedeny v trestním zákoníku. 

Trestní zákoník prošel v roce 2009 reformou. V novém znění jsou trestné činy proti 

životu a zdraví řazeny od §140 výš. 

§140 Vražda je rozdělen do čtyř bodů s odstupňováním výše trestu; 1) jedná se o 

úmyslné usmrcení jiného člověka, 2) usmrcení po předchozím uvážení, 3) usmrcení spáchané 

na více či zvláštních (dítě mladší 14ti let, úřední osoba, zdravotnický pracovník) osobách, 

opětovně, zvlášť surovým způsobem, 4) i příprava je trestná. 

§141 Zabití je definován jako úmyslné usmrcení v silném rozrušení, strachu, úleku, 

zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.

§142 Vražda novorozeného dítěte matkou je specifikem. Týká se pouze konkrétního 

skutku.

Z hlediska právního systému se kriminální činy posuzují také podle míry zavinění. 

Nejčastěji se u násilných trestných činů zkoumají okolnosti úmyslného zavinění a zavinění 

z nedbalosti, které popisuje §15 a §16 (Trestní zákoník, 2010).

Další proměnnou, která ovlivňuje posuzování kriminálního jednání během trestního 

řízení, je příčetnost či nepříčetnost pachatele. §26 označuje nepříčetnost takto: kdo pro 

duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své 

jednání, není za tento čin odpovědný. A §27 popisuje zmenšenou příčetnost, opět však pouze 

v případě, kdy pachatel trpí duševní poruchou (Trestní zákoník, 2010).

Pokud byl trestný čin spáchán více pachateli, je ze zákona stanovena míra jejich 

odpovědnosti tak, jako by každý z nich páchal trestný čin samostatně.
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9. PACHATEL

Každý jev má svou příčinu a stejně tak každý spáchaný čin má svého původce –

pachatele. Aby se jedinec stal pachatelem, musí porušit či překročit normy dané zákonným 

systémem společenství, jehož součástí je v době kriminálního jednání. Motivaci, tedy proč se 

takového jednání dopouští jsme se věnovali výše. Stejně tak i osobnostním rysům. Zbývá nám 

objasnit, kdo je to pachatel a zda existuje jakákoli typologie osobnosti pachatele trestného 

činu, zejména vraždy. 

U kriminálního chování můžeme poukázat na pět základních typů osobnosti pachatele, 

které vznikly zobecněním řady autorských typologií (Čírtková, Červinka, 1994):

1) socializovaný (normální) typ – neprojevují se u něj žádné defekty v chování ani 

v prožívání, chybí výraznější známky poruchovosti, vnitřní regulační systémy jsou 

funkční a selhání v rámci páchání trestné činnosti má spíše epizodický charakter, 

situačně podmíněný, s jasnou motivací. Na tento typ bychom měli dát pozor zejména 

při posuzování prvopachatelů;

2) neurotický typ (emočně nestabilní jedinec) – v osobnosti se vyskytují neurotické 

poruchy, které se promítají i do kriminálního jednání. Typickým je mladistvý věk, 

zajištěné sociální prostředí, proti němuž bývá čin veden, nikoli proti společnosti, 

selhání pramení především z pocitů nepochopení, chybějícího uznání, viny z vlastní 

nedostačivosti a frustrace z narušených sociálních a emocionálních vazeb;

3) psychopatický typ (nesocializovaný) – z diagnostického hlediska jde o jedince 

projevujícího se svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování a prožívání, na 

kriminálním jednání, tedy na motivaci a spáchání trestného činu se podílí osobnost 

jedince, její temperamentové a charakterové vlastnosti a rysy; i když se v této 

souvislosti někdy užívá i termínu sociopat, není to úplně stejné vymezení. U 

psychopata se předpokládá výrazný vliv vrozených a zděděných předpokladů, zatímco 

u sociopata se usuzuje převážně na vliv socializace a sociálního učení. Psychopatické 

poruchy osobnosti jsou obecně považovány za trvalé, úprava nikoli náprava není 
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vyloučena, ale jde o zdlouhavý a náročný proces. V rámci kriminálního zastoupení je 

pravděpodobnost výskytu větší u recidivujících pachatelů.

4) mentálně nedostačivý typ – typickým ukazatelem je nízká inteligence, v kriminální 

činnosti jde spíše o násilné a přímočaré trestné činy, při skupinové trestné činnosti je 

submisivním vykonavatelem, u tohoto typu se může vyskytnout riziko falešného 

sebedoznání díky zvýšené sugestibilitě;

5) psychotický typ – je pachatel, který v době spáchání trestného činu trpí duševní 

poruchou – psychózou, většinou se dopouští násilné kriminality, motivace i spáchání 

bývá nápadně bizarní, brutální, nepochopitelné a zvrácené, většinou je na základě 

psychotického onemocnění uznána částečná či úplná nepříčetnost.

Každý z těchto typů je samozřejmě charakteristický nejen pro pachatele trestných 

činů, ale jejich výskyt je rovnoměrně rozložen i v běžné populaci. U některých jedinců může 

dojít ke zkratkovitému jednorázovému jednání, u jiných jen chování vyústí v dlouhodobě 

promýšlený čin, potažmo k odstranění nahromaděné frustrace. Netík, Netíková (1994) k těmto 

obecným základním typům osobnosti pachatele přidávají ještě šestý a to deviantně 

socializovaný typ – kulturou podmíněný delikvent, jehož sociální normy, které si osvojil 

v rámci své skupiny, jsou v rozporu s normami společnosti, v níž jeho skupina funguje. 

Hranice, která dle aktuálních měřítek dané společnosti odděluje dobro od zla, normální 

od divného a nebo morální od zvrhlého, je v podobě právních norem a zákonů formulována 

statutárními orgány. Trestní zákoník (2010) charakterizuje kriminální osobnost takto: 

§ 22

1) pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu, nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná; 

2) i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná…. 

Výzkum probíhající v osmdesátých letech v České republice, o kterém jsme se zmínili 

v úvodu, přinesl zajímavé dělení osobnostních typologií pachatelů trestného činu vraždy. 

Urbanová a Netík v rámci výzkumu popsali osobnost delikventa pomocí následujících čtyř 
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faktorů, získaných na základě faktorové analýzy dat ze souboru 408 pachatelů odsouzených 

za různou trestnou činnost (Kol. autorů, 1985; Záhorská, 2007):

1) emoční ladění – zabývá se emocionální stránkou osobnosti od hostility k afilianci 

(kladný postoj a pozitivní ladění);

2) úroveň strukturace systému vnitřních regulativů chování – od chybějícího svědomí, 

přes nedostatečně až po dostatečně zformované (schopen cítit a prožívat vinu);

3) sociální reaktivita – tento faktor odráží vlastnosti temperamentu, jak se projevují 

v sociální sféře, od dynamičnosti (extrovert s exhibicionistickými rysy) po 

inhibovanost (plachý introvert),

4) asertivnost (prosazování se) – od rafinovaného (téměř bezohledného) prosazování 

k tupé konformitě.

Dalším statistickým zpracováním pomocí trsové analýzy faktorových skórů bylo 

v rámci výše uvedeného výzkumu z 80. let získáno devět typologických skupin. Následně 

zredukovaných na osm. Některé z nich se dále rozdělily na subtypy podle toho, který 

osobnostní rys se k charakteristice připojil:

1) socializovaný pachatel - společnou charakteristikou je afiliance a dobře zformovaný 

systém vnitřních regulativů chování, ke kterým se připojují další. Kriminální chování 

je u tohoto typu podmíněno spíše situačně, jedná se o charakteristický typ pro 

prvovězněné:

a. kooperativní – pouze dvě základní charakteristiky;

b. asertivní – připojuje se asertivita;

c. úzkostný – připojuje se inhibovanost;

d. dynamický - přidává se zvýšená dynamičnost;

2) nesocializovaný agresor (agresivní psychopat) – společnou charakteristikou je 

nedostatečně zformulovaný systém vnitřních regulativů chování, trestná činnost je 

zakotvená spíše v osobnosti, jedná se o charakteristický typ spíše pro recidivující 

pachatele:

a. agresivně se prosazující – zde se připojuje zvýšená asertivnost;
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b. hostilní agresor – zvýšená hostilita

c. agresivní schizoid – zvýšená hostilita, inhibovanost, nejistota a emocionální 

labilita;

3) konformní moron – charakteristickým rysem je konformnost, těžkopádnost, tupost a 

podřídivost, je submisivní a většinou má snížený intelekt, kriminální činnost spíše 

odhalitelná, převažuje u recidivistů;

4) nezdrženlivý, nezvladatelně puzený – charakteristickými rysy jsou dynamičnost, touha 

po uspokojení, vzrušení, vysoká pudová energie a slabá realitní kontrola – nedostatek 

inhibičních mechanismů, spíše sexuální a majetková trestná činnost, kriminální 

prognóza spíše nepříznivá, vyskytuje se převážně mezi recidivujícími pachateli;

5) neurotický – společná charakteristika obsahuje alespoň naznačenou přítomnost 

afiliance a dobře zformovaný systém vnitřních regulativů chování, kriminální jednání 

vzniká následkem selhání těchto regulativů, typicky se vyskytuje zejména u 

prvovězněných pachatelů, pokud se takovýto pachatel dopustí trestného činu vraždy 

bude svou agresi směřovat nejpravděpodobněji proti osobám blízkým (partner, 

rodinný příslušník) s nimiž má dlouhodobý, úzký až závislý, ale konfliktní vztah (stav 

dlouhotrvající frustrace důležitých životních potřeb):

a. s hysterickými rysy – zvýšená afiliance, dynamičnost a asertivnost, potřebuje 

uznání a obdiv;

b. asertivní (prosazující se) – zvýšené sebeprosazování, až nutkavý charakter;

c. neuroticky se odreagovávající – zvýšená inhibovanost, silné pocity viny, 

emoční labilita a bázlivost; 

6) hostilní – charakteristickou vlastností je zvýšená hostilita a poměrně dobře 

zformovaný systém vnitřních regulativů chování, může být nepřátelský s tendencemi 

k explozivitě, převažuje u nich násilná kriminální činnost, tento typ se vyskytuje i u 

prvovězněných i u recidivujících pachatelů;

7) podrobivý – společnými charakteristikami jsou zvýšená afiliance a konformita, tento 

typ je submibivní a přátelský, což vede ke zvýšené sugestibilitě, kriminální chování je 
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ovlivněno zejména sociálním prostředím, tento typ je charakteristický zejména pro 

recidivující pachatel, kteří se následně identifikují s kriminální subkulturou

a. vzrušivý (dynamický) – zvýšená dynamičnost a naznačený nedostatečně 

zformovaný systém vnitřních regulativů chování, náchylný ke snadnému 

stržení k trestné činnosti;

b. inhibovaný (utlumený) – zvýšená inhibovanost, je uzlový a labilní;

8) anxiózní manipulátor – charakteristikami jsou zde podstatně zvýšená afiliance, 

zvýšená inhibovanost a obratné prosazování vlastní osobnosti (jakoby v zájmu 

ostatních), zaujímá spíše vůdcovské postavení, tento typ se vyskytuje spíše u 

pachatelů prvovězněných;

Pojmem pachatel označujeme jedince, který se dopustil jednání, jež je postavené 

mimo zákon. Teď již opustíme obecnou rovinu definicí a klasifikací osob dopouštějících se 

kriminálního jednání a pokusíme se ji konkretizovat.

9.1 Pachatel vraždy

Vzhledem k mnohočetnosti motivů, pohnutek, osobnostních charakteristik a 

socializačních faktorů není možné podat ucelenou typologii osobnosti pachatele vraždy, která 

by se dala aplikovat na širší populaci. Proto i zde existuje několik pojetí. Holcomb (in Netík 

in Kuchta, Válková, 2005 (B)) nabízí psychopatologicky orientovanou typologii vrahů:

1) psychotický vrah (projevuje zřetelné známky závažné duševní poruchy)

2)  dezorientovaný vrah (jehož osobnost charakterizuje řada psychotických příznaků)

3)   normální vrah

4) hostilní, nepřátelský vrah

5) depresivní vrah.
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Rozšířenější a využitelnější jsou ovšem jiné typologie. Například Megarggee (in 

Netík, Netíková, 1994) rozlišil dva typy osobnosti pachatele:

- s nadměrnou sebekontrolou (vysokými zábranami a vysokou 

tolerancí vůči frustraci, městnají vnitřní napětí až k hranici 

snesitelnosti, jejich činy jsou obzvláště brutální);

- s nedostatečnou sebekontrolou (s nízkou frustrační tolerancí, 

častější agresivní chování s menší brutalitou). 

Heretik (1999) ve výzkumu z let 1997-1998, jež zahrnoval 176 znaleckých posudků 

pachatelů vražd, vyčlenil čtyři skupiny pachatelů podle primární motivace činu:

1) zištně motivované vraždy (spáchalo 24,4% pachatelů z celkového souboru);

2) vraždy následkem dlouhodobého krizového vztahu s obětí (více jak polovina jedinců 

ze vzorku 52,8%);

3) patologický motiv;

4) jiné motivy.  

Vzhledem k typologii osobnosti souboru 176 vrahů můžeme výsledky shrnout takto: 

intelekt spíše na spodní hranici průměru, kontakt s realitou v normě, emoce chudé a oploštělé, 

s nedostatkem empatie, afektivní labilita, impulsivita, hostilita a častý výskyt psychopaticky 

nevyrovnané osobnosti.

Nesmíme však zapomenout na pachatele sériových vražd. Holmes a DeBurger (in 

Záhorská, 2007)8 vytvořili čtyři skupiny vrahů dle motivace agresivního jednání:

1) vizionářský typ (psychotičtí jedinci, jejichž chování bývá ovlivněno halucinacemi);

2) misionářsky typ (navenek neprojevuje psychotické reakce, vnitřní prožívání je však 

ovlivňováno pocity vlastní předurčenosti ke „spasení“ světa a zbavení jej společensky 

nežádoucích živlů);

3) hédonistický typ, který se dělí na tři subtypy 1. vrah z rozkoše (lust killer), 2. vrah 

vyhledávající vzrušení (thrill killer) a 3. vrah usilující o pohodlí (komfort killer) jemu 

                                                
8 Oprava dělení vrahů, které ve své práci uvedla Záhorská (2007) byla provedena na základě konzultace s Dr. 
Netíkem.
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vražda poskytuje opravdové potěšení, vraždí pro vzrušení, do této skupiny řadíme 

útočné agresivní sadisty);

4) typ orientovaný na moc a ovládání (power/kontrol killer), stejně jako u předchozího 

typu i sem řadíme vrahy sadistické.

Osobnost sériového vraha můžeme posuzovat i z hlediska způsobu provedení 

trestného činu a místa činu. Přínos této typologie se projevuje zejména v rámci vyšetřování 

při sestavování psychologického profilu osobnosti pachatele. Holmes a Holmes (in Netík in 

Kuchta, Válková, 2005 (B)) je rozlišují takto:

- dezorganizovaný asociální pachatel (mívá podprůměrnou 

inteligenci, sociálně nedostačivý, nekvalifikovaný, během 

páchání trestného činu je úzkostný, neužívá alkohol, žije 

sám…)

- organizovaný asociální pachatel (vyznačuje se vyšší inteligencí, 

je sociálně a sexuálně kompetentní, ovládá své emoce, žije 

v partnerském vztahu…)

Osobnostní dispozice v této typologii poukazují na organizované a dezorganizované 

místo činu, a stejně tak na způsob provedení vraždy. 

Z předchozího vyplývá, že je nutné brát při posuzování pachatele v úvahu veškeré 

možné dostupné informace, abychom z nich byli schopni složit komplexní obraz.
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10. OSOBNOST VRAHA

Je velmi složité najít odpovědi na otázky, co všechno může vést jednoho člověka 

k tomu, aby vzal život druhému. Díky neustálému vývoji věd zaměřených na lidskou 

psychiku a sociální cítění jsme schopni rozpoznat znaky chování, které k tak závažnému činu 

mohou vést a pokud mu bohužel nejsme schopni zabránit, můžeme alespoň napomoci tomu, 

aby se alespoň neopakoval.

V motivační struktuře pachatele často nalézáme snahu o udržení si kladného pohledu 

na sebe sama a své činy. Většina pachatelů agresivních útoků  si uvědomuje následky a 

dopady svého jednání a potřebuje se s nimi nějak vyrovnat. Připisují tedy oběti takové 

vlastnosti, které jim umožňují, aby své chování považovali za přijatelné. Trestní řízení 

v tomto směru vyvíjí snahu o znemožnění přesunu viny na oběť. Jedině tak lze změnit 

pachatelovo chování (Netík, Netíková, Hájek, 1997). Experimenty s přesunem zodpovědnosti 

za své činy na jiné popisuje  Milgram  (in Cumminsová, 1998). Objevil kritický moment: 

„Slepá poslušnost se dostává ke slovu, když lidé přenášejí zodpovědnost za své jednání na 

někoho či něco jiného.“ Tato teze spíše svádí k aplikaci na válečné zločiny páchané pod 

záštitou rozkazu velení. Pokud bychom ho mohli aplikovat na chování osobnosti vraha, 

vypadalo by to asi následovně. Pachatel přenáší odpovědnost za svůj čin na oběť, neboť ta mu 

svým „chováním“ dává najevo, že  je připravena nést za něj trest. V tu chvíli může tedy 

uskutečnit „rozkaz z vyšších míst“ a naplnit jednáním své motivační pohnutky. 

Není jednání, které by postrádalo motivaci. Arkes a Garske (1982) shrnuli 

psychologické teorie motivace chování souvisejícího s agresí takto:

hledisko etologických výzkumů zastoupené K. Lorenzem chápe agresi jako instinkt, 

jenž jsme v rámci vývoje zdědili. Agrese se tedy stala neodmyslitelnou součástí člověka. 

Pokud je instinktivní chování potlačováno, může vyplout na povrch například při neadekvátně 

řešené situaci;

psychoanalytické výzkumy, jak jsme se již zmínili, se drží Freudovy koncepce 

konfliktu pudů;
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výzkumy založené na vztahu frustrace a agrese jednoznačně zastupuje Dollardova 

teorie, podle níž je agrese vždy výsledkem frustrace a zároveň přítomnost frustrace vždy ústí 

v nějakou formu agrese;

další teorie N. E. Millera byla odvozena od předchozí, ale je postavena na konfliktu 

mezi nutkáním k agresi a strachem z útoku. (Approach/avoidance conflict);

poslední uvedený výzkum se zaměřil na teorii sociálního učení. Pozorování 

agresivního jednání i samotné chování vede k nárůstu agrese, zejména pokud počáteční agrese 

nebyla potrestána (Arkes, Garske, 1982).  

Hoskovec, Hoskovcová (2000) poukazují na výzkum Hubálka, který porovnával dvě 

skupiny respondentů Námezdné vrahy a výjimečně úspěšné špičkové mladé odborníky

(hledající práci po ukončení vzdělání)9. Zásadní rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly 

nalezeny při zjišťování intelektuální výkonnosti, emocionality a hodnotové orientace, které 

uvedl v pěti faktorech (uvádíme zde pouze výčet těch nejzásadnějších):

Úspěšní odborníci Námezdní vrazi

Úcta k hodnotám, vzdělání, intelektu, přírodě, 

pracovitost, píle, využívání moderních technologií, 

sport

1 Opovržení uvedenými hodnotami, 

s výjimkou obdivu k zbraním a tělesné 

zdatnosti

Záliba v kráse, umění, originalitě, kultuře, smysl pro 

humor

2 Opovrhování uvedeným, stereotypie, 

banalita, konzumnost, pasivní zábava, 

hazard

Sebedůvěra, úcta k sobě a druhým, poctivost, 

harmonie, čestnost

3 Arogance, vnitřní nejistota, nepoctivost, 

demonstrace falešné dominance

Schopnost soudržnosti, intimity, altruismu, 

solidarita

4 Neschopnost udržení vztahu (nejen 

partnerského, krutost

Zájem o filozofická a náboženská témata, o smysl 

života a vlastní práce, úvahy o hodnotách

5 Všednost, nuda a prázdnota

                                                
9 Poznámka autorky: nejsem si jistá zda již výběr respondentů není tak trochu predikátorem velmi příznivých a 
velmi nepříznivých výsledků. Dle mého názoru by úspěšný nájemný vrah s vysokoškolským vzděláním 
pravděpodobně spadal do stejných skupin jako špičkoví odborníci. V dnešní společnosti by s největší 
pravděpodobností výsledky dosahovaly úplně jiných rozměrů.
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Z předchozích kapitol víme, že určité osobnostní vlastnosti, životní okolnosti a 

proměnné mohou ovlivnit nejen naše chování a jednání, ale i myšlení a také třeba utváření 

hodnotového systému a způsob uchopení společenských norem. Již několikrát jsme zmínili 

základní cíl této práce. Avšak jeho kompletní naplnění by vyžadovalo více údajů a 

dlouhodobější zkoumání. Proto se zaměříme na ty složky, ke kterým máme dostatek 

informací a nasbíraných dat. 

Dle Heretika (1999) patří k nejčetnějším motivacím úmyslného usmrcení dlouhodobý

krizový vztah (většinou s obětí). U pachatelů s touto motivací nalézáme obvykle labilitu a 

výbušnost, zatímco psychopatologie se téměř nevyskytuje. A materiální zisk, jehož pachatelé 

mívají průměrný intelekt, psychopatické rysy osobnosti, poruchovou profesní kariéru, jsou 

emocionálně chladní a jejich jednání je cílené.

Následující typologie vycházející z výzkumu, který v letech 1997 – 2001 proběhl 

v Anglii a Walesu na vzorku 4123 pachatelů člení vraždy do deseti základních skupin:

1. domácí vraždy (31%) řadí sem činy spáchané

- mezi milenci (partnery či manželi; nebo rivaly)

- mezi rodinnými příslušníky (vražda dítěte rodičem; vražda rodiče dítětem; 

ostatní – mezi sourozenci, příbuznými);

2. vražda spáchaná v důsledku jiného zločinu (7%) zahrnuje

- loupež; vloupání; jiný zisk; sexuální útok (jedinci nejsou v příbuzenském 

vztahu); snaha o vyhnutí se trestu;

3. vraždy v gangu (1%);

4. konfrontační vražda, v konfliktu (jedinci nejsou v příbuzenském vztahu) (22%);

5. vraždy spáchané ze žárlivosti/msty (jedinci nejsou v příbuzenském vztahu) (2,3%);

6. nedbalostní vraždy (jedinci nejsou v příbuzenském vztahu) (6%);

7. rasově motivované násilí (méně než 1%);

8. vraždy za „jiných“ nespecifikovaných okolností (jedinci nejsou v příbuzenském 

vztahu) (2,8%);

9. vraždy za nezjištěných okolností/motivů (23,4%);

10. neobvyklé případy vražd (4,1%)
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- sériové a masové vraždy; terorismus; vraždy mezi dětmi do 17let věku.

Tato práce se zaměřuje na osobnost pachatele trestného činu – přesněji řečeno 

trestného činu vraždy. Z historického hlediska a z různých úhlů pohledu je nám všem jasné, 

že neexistuje jednotný pohled, a že některé činy budou vždy odsouzeníhodnější než jiné. 

V tuto chvíli však není naším záměrem soudit a kategorizovat zločin podle závažnosti. Naším 

cílem je zamyslet se nad osobností toho, kdo takový čin může spáchat a prozkoumat okolnosti 

a osobnostní proměnné doprovázející jeho chování.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
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11. POPIS VÝZKUMU

Ve výzkumu osobnosti pachatele trestného činu z osmdesátých let 20. stol., který tvoří 

základní stavební kameny této práce, byla osobnost chápána jako soubor proměnných, které 

se realizují a projevují v činnosti. Podle toho se nahlíželo i na vytváření hypotéz a pracovních 

úkolů. Náš výzkum se však ubírá odlišným směrem. Nejde nám o schematické zmapování 

všech  trestných činů a osobností jejich pachatelů. Zaměřujeme se konkrétně  na osobnost 

pachatele trestného činu vraždy. Na okolnosti, motivaci a osobnostní složky jedince. 

Při získávání potřebných informací byli jednotliví probandi vyšetřování za použití 

komponované baterie testů. Sběr dat se uskutečnil v letech 2006 – 2010. Vzhledem k tomu, že 

nebylo předem jasné, že tato skupina jedinců bude využita v rámci našeho výzkumu. Byla 

baterie testů vybírána podle potřeb psychologa – soudního znalce. Pro potřeby našeho 

výzkumu a ke zkoumání vybraných proměnných jsou informace získané pomocí těchto 

testových metod naprosto dostačující. K následnému vyhodnocení došlo v roce 2010, kdy 

jsme se rozhodli pro první krok k samostatnému výzkumu osobnosti pachatele vraždy. Jde 

nám o probádání oblasti a postižení těch proměnných, k nimž máme přístup, a které takovouto 

osobnost a její jednání mohou vystihnout či ovlivňovat. Je logické, že některé oblasti 

rozhodně nejsme schopni postihnout přímo, ale pouze zprostředkovaně. Pro tyto účely by se 

více hodilo využití longitudinálního výzkumu, ale i tak by výzkum měl spoustu omezení. 

Nehledě na etickou stránku.10 Proto si autorka této práce myslí, že longitudinální výzkum 

v rámci postižení například celé jedné generace není vůbec vhodný. O jeho přínosu by se však 

dalo uvažovat při zkoumání chování recidivujících pachatelů.

Možnosti našeho výzkumu omezovaly velikost a složení vzorku. V tuto chvíli nejsme 

schopni postihnout rozdíly mezi pachateli muži a pachatelkami ženami. Výsledky, které 

bychom dostali by byli naprosto nereprezentativní. Ani pro oblast následné výchovně-

nápravné péče, natož pak pro rozvoj resocializačního procesu nemáme dostatek dat. Hlavně 

                                                
10 Poznámka autorky: „Vezmeme-li v úvahu například sledování vlivu socializačního procesu na osobnost, 
nemůžeme dopředu vědět, zda jedinec někdy v budoucnosti spáchá trestný čin či nikoliv. A pokud budeme 
ovlivňovat proces socializace natolik, abychom dosáhli výsledků osobnostních charakteristik podle pachatelů, 
kteří již nějaký čin spáchali, nejspíš tím porušíme nejen zákon o ohrožování mravní výchovy mládeže, ale 
dopustíme se daleko závažnějšího činu z hlediska morálního a etického.“ 
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bychom pak výzkum museli podstatně rozšířit i na jiné zkoumané problematiky, než ty 

kterým se budeme věnovat.

11.1 Cíle výzkumu

Při formulování cíle výzkumu jsme se zaměřili na zmapování osobnostních 

proměnných, které vedly jedince ke spáchání trestného činu. Jde nám o: nalezení spojitostí 

v osobnostních faktorech v rámci komplexního náhledu na charakteristiky určitých měnících 

se podmínek, které předcházejí nebo jsou přítomné při páchání trestného činu. Záměrem bylo 

prozkoumat sesbíraná data, která nám pomohou lépe pochopit a poznat souvislosti 

kriminálního jednání. A pokud možno přinesou i dostatek informací, jež bychom v budoucnu 

mohli využít jako prediktory v rámci prevence kriminality.

Výzkum není založen na vzájemném porovnávání dat mezi určitými skupinami. Již 

výše bylo zmíněno proč není takový přístup vhodný. Proto jsme se rozhodli výzkumné šetření 

založit na komplexním obrazu osobnosti, na výskytu určitých jednotlivých proměnných 

v rámci osobnostních složek a proměnných ovlivňujících pachatelovo chování.

11.2 Hypotézy:

Z předchozích výzkumů vyšlo určité množství fakt, na která se lze odvolávat. Některé 

z nich nám předkládá kolektiv autorů výzkumu z 80. let v kapitole „Vzájemné vztahy mezi 

kriminologickými a trestněprávními proměnnými“. Protože tato práce se nezabývá osobností 

pachatele trestných činů všeobecně, předkládáme pouze výběr zaměřující se na násilné trestné 

činy a vraždu. Spáchání trestného činu po předchozí přípravě, či bez přípravy má například 

určitou souvislost s alkoholem tempore criminis. Popřípadě „využití“ nejvhodnější situace 

recidivujícím pachatelem jednajícím samostatně je nejčastější u trestného činu vraždy. Tam 

kde u prvovězněných chybí subjektivní hodnocení „neovládl jsem se“ u trestného činu 
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vraždy, můžeme usuzovat na výrazný morální deficit a promyšlené jednání. Stejně tak 

pachatelé, kteří přiznají, že se v době páchání trestného činu nebyli schopni ovládnout, 

přiznávají, že byli pod vlivem alkoholu a rozhodně popírají, že by čin připravovali. Pachatelé 

trestného činu vraždy hodnotí kriminální situaci při činu jako „provokující“ (ze strany oběti 

ve smyslu vyzývavém či ohrožujícím) a čin páchají samostatně (Kol. autorů, 1985). 

Vzhledem k tomu, že tento výzkum proběhl již v osmdesátých letech je možné, že se situace 

v některých případech mírně změnila. 

Při formulaci hypotéz pro náš výzkum, jsme se zaměřili na vzájemně působící faktory 

vlivů osobnostních a chování tempore criminis. Podle těchto předpokladů jsme formulovali 

základní hypotézu. H0:  Lidé s naměřeným vyšším IQ jsou náchylnější ke spáchání trestného 

činu vraždy pod vlivem dlouhodobé frustrace konfliktními situacemi.

Průběh třídění a dalšího zpracovávání získaných dat dal vzniknout pracovním úkolům, 

které se zaměřily následovně(i když v některých případech není možné dostat reprezentativní 

výsledky):

- existuje souvislost mezi osobností pachatele a použitou zbraní;

- existuje souvislost mezi osobností vraha a jeho kriminální minulostí;

- existuje spojitost mezi motivací páchání trestného činu a inteligencí pachatele;

- existuje spojitost mezi alkoholem pachatele tempore criminis a situačně podmíněným 

činem (alkohol v souvislosti s programovanou agresí).

11.3 Cílová skupina

Cílová skupina se skládá z pachatelů trestných činů pokusu vraždy, nebo vraždy. Je do 

ní zahrnuto 42 osob (39 mužů a 3 ženy), u nichž byla provedena psychologická vyšetření 

v souvislosti s jejich činem. Jak jsme se již zmínili výše, nebudeme rozlišovat rozdíly mezi 

pohlavími. Vzhledem k velikosti souboru by samostatné interpretování jakýchkoli dat 

nemohlo být považováno za směrodatné. Proto budeme při vyhodnocování dat postupovat 

jako kdybychom pracovali s homogenním vzorkem. Věkové rozpětí je poměrně široké 20 –
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65let. Průměrný věk jedinců ve vzorku je 37, 2 let. Musíme ovšem počítat s faktem, že někteří 

pachatelé nebyli vyšetřováni ihned, popřípadě v nepříliš dlouhém  časovém období po 

spáchání trestného činu. Vzhledem k velikosti vzorku se rozumným řešením zdá rozdělení 

probandů do tří věkových kategorií, viz následující tabulka:

Věková kategorie Počet respondentů

20 – 30 let 14

31 – 40 let 11

41 a více let 17

Pro zajímavost můžeme uvést, že ženy jsou zastoupeny ve stejném poměru ve všech 

třech skupinách.

11.4 Metody šetření

V rámci sběru dat byly použity následující testové metody: 

- WAIS-R / WAIS – III  Wechslerova inteligenční škála pro dospělé;

- ROR Rorschachův pokus;

- MMPI – 2  Minnesotský osobnostní dotazník;

- TAR  Test apercepce ruky;

- FDT  Test kresby lidských postav;

- Lüscherův osobnostní test preference barev;

- Zaměřené interview;

- PSSI Osobnostní dotazník secundum Kuhl, Kazén;

- SPARO  Osobnostní dotazník secundum Mikšík;

- Ravenův inteligenční test progresivních matic;

- CAE  Chromatický asociační experiment secundum Ščepichin;

- WMS Wechslerova paměťová škála;
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- Modifikované schéma pro obsahovou analýzu výpovědi secundum Köhnken a Steller;

- Meiliho orientační zkouška vizuální paměti;

- SDS  Škála sociální desirability secundum Marlowe, Crowne;

- CF2a Cattellova inteligenční škála pro dospělé, nezávislá na vzdělání.

Jejich vhodnost a potřebnost určoval sám znalec podle zadaných otázek, které 

odpovídaly potřebám kriminalistických vyšetřovatelů při posuzování odpovědnosti, motivace 

a věrohodnosti výpovědi pachatele. Autorka této práce se dostala k již sesbíraným datům a 

s nimi pracuje v rámci tohoto výzkumu.

V následující části uvádíme názvy všech sledovaných proměnných a číselného 

kódování hodnot, kterých mohou nabývat:

Název proměnné Příslušný číselný kód

1. Číslo respondenta 1, 2, 3,……42

2. Intelekt

Defekt 1

Hraniční 2

Podprůměr 3

Průměr 4

Mírný nadprůměr 5

Vysoký nadprůměr 6

3. Vzdělání

Zvláštní škola/nedokončená ZŠ 1

Základní škola 2

Vyučen 3

Střední škola 4

Vysoká škola 5

4. Motivace

Msta 1

Jiný partnerský vztah pachatele 2
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Jiný partnerský vztah oběti – žárlivost 3

Obrana před útoky oběti 4

Frustrace ze strany oběti 5 

– pachatel se cítí jednáním oběti ohrožen

Frustrace ze strany oběti 6

- pachatel reagoval na ponížení ze strany oběti

Frustrace ze strany oběti 7

- redukce tenze z konfliktů

Potřeba ovládat oběť, dominovat 8

Potřeba zbavit se oběti jako překážky 9

Psychotická, paranoidní 10

5. Kriminální recidiva

Poprvé trestán 1

Podruhé trestán 2

Potřetí trestán 3

Počtvrté trestán 4

Popáté a vícekrát trestán 5

6. Situace tempore criminis

Neutrální 1

Konfliktní 2

7. Viktimologické zavinění

Žádné 1

Neopatrnost 2

Uspíšení 3

Provokace 4

Útok oběti 5

8. Situace z dlouhodobého hlediska

Neutrální 1

Mírné konflikty 2
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Chronicky konfliktní 3

Krizová 4

9. Osobnost

Normální 1

Neurotická 2

Nezralá 3

Anomální 4

Psychopatická 5

Simplexní 6

Nevyrovnaná 7

Nezjištěno 8

10. Programovaná agrese

Situační 1

Záměr 2

Plán 3

11.Použitá zbraň

Žádná/Fyzické násilí 1

Nůž 2

Střelná zbraň 3

Škrtidlo 4

Kámen, klacek, hůl apod. 5

Sekyra, rýč 6

12. Ovládání afektivity

Spolehlivé 1

Ještě (vcelku) spolehlivé 2

Nespolehlivé (málo spolehlivé) 3

13. Sebehodnocení

Nízké 1

Přiměřené 2
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Vysoké 3

14. Realitní kontrola

Spolehlivá 1

Ještě (vcelku) spolehlivá 2

Nespolehlivá (málo spolehlivá) 3

15. Alkohol tempore criminis

Ne 1

Ano, mírně 2

Ano, lehká opilost 3

Ano, opilost střední až těžká 4

16. Odolnost vůči zátěži

Slabá 1

Slabší 2

Dobrá 3

17. Věk

20 – 30 let 1

31 – 40 let 2

41 a více let 3

K tomuto způsobu kódování jsme došli takto:

Inteligence je rozlišena do pěti stupňů podle skórování v inteligenčních testech a její 

hranice jsou určeny podle WAIS-R/WAIS-III následovně: defekt; hraniční; podprůměr; 

průměr; mírný nadprůměr; vysoký nadprůměr.

Vzdělání je rozděleno podle dosaženého stupně. Základní školní docházka je v našem 

státě povinná. Středoškolské vzdělání dělíme pouze na dva druhy: s výučním listem a 

maturitní zkouškou. A posledním dosaženým stupněm je univerzitní vzdělání bez ohledu na 

získaný titul.

Motivace a její rozlišení bylo získáno ze závěru znaleckého posudku takto: msta; jiný 

partnerský vztah pachatele; jiný partnerský vztah oběti – žárlivost; obrana před útoky oběti; 
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frustrace ze strany oběti - pachatel se cítí jednáním oběti ohrožen; frustrace ze strany oběti -

pachatel reagoval na ponížení ze strany oběti; frustrace ze strany oběti - redukce tenze 

z konfliktů; potřeba ovládat oběť, dominovat; potřeba zbavit se oběti jako překážky; 

psychotická, paranoidní.

Kriminální recidiva pachatele byla zjišťována z výpisu z trestního rejstříku, 

obsaženého v soudním spisu.

Situace tempore criminis vychází ze situace, kdy byl spáchán trestný čin, objevuje se 

v soudním spisu a ve výpovědi pachatele. 

Viktimologické zavinění bylo zjišťováno analýzou spisu, důkazů a samozřejmě podle 

průběhu deliktu.

Situace z dlouhodobého hlediska byla také zjišťována ze spisu a z výpovědí svědků, 

kteří byli účastni vyšetřování.

Osobnost vychází z psychiatricko-psychologického hodnocení. Uvedené pojmy 

shrnují diagnostický nález vyšetřované osobnosti: normální; neurotická; nezralá; anomální; 

psychopatická; simplexní; nevyrovnaná; nezjištěno.

Programovaná agrese vychází z analýzy soudního spisu.

Zbraň použitá ke spáchání trestného činu je uvedena v soudním spisu.

Ovládání afektivity k jejímu členění byly použity směrnice z ROR, které vychází 

z poměru kinestetické strany, ke straně barev. 

Sebehodnocení a jeho dělení bylo sestaveno na základě použitých testových metod 

MMPI-2, SPARO, popřípadě FDT.

Realitní kontrola byla zmapována na základě ROR.

Alkohol tempore criminis byl zjišťován na základě toxikologického posudku. 

Popřípadě porovnáním kolik promile měl pachatel v době vyšetření, s tím jaké množství 

jakého alkoholu předtím vypil. Pro přesnost uvádíme Widmarkovo (in Útrata, 1979) dělení 

stupňů opilosti:
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Vypustili jsme poslední skupinu akutní otravy alkoholem, v této fázi není člověk dost 

dobře schopen spáchat jakýkoli čin, natož trestný.

Odolnost vůči zátěži byla zjišťována na základě několika testových metod 

v závislosti na otázkách, které měl znalec zodpovědět: SPARO, ROR, FDT popřípadě MMPI-

2 kde se zjišťovala ne/přítomnost impulsivity.

Věk je uváděn v soudním spisu. (Autoři výzkumů se prakticky neshodují na jednotné 

věkové kategorii. Obecně se nejvíce vrahů (procentuálně v různých výzkumech) vyskytuje ve 

věku mezi 25 – 35lety. Faktor věku závisí na mnoha dalších: biologických faktorech, 

nahromaděných životních událostí atd.)

Promile Opilost Poznámka

Do 0,5 Mírná

0,5 – 1,5 Lehká

1,5 – 2,5 Střední Tyto jsme sloučili do jedné skupiny, nejsou mezi nimi signifikantní rozdíly pro 

páchání trestného činu2,5 a víc Těžká
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12. VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Jedinci byli do výzkumu zařazováni pod dvojím kódováním, abychom udrželi jejich 

naprostou anonymitu. Stěžejními jsou pro nás dvě hlavní tabulky zaměřené na osobnost 

pachatele a na agresi projevenou během páchání trestného činu. Tyto tabulky jsou 

komplexním náhledem na získaná data. (Tabulka č. 1 – Osobnostní rysy pachatele i tabulka č. 

2 – Agrese/proměnné jsou připojeny v příloze.) Osobnostní rysy a proměnné byly voleny tak, 

aby podle nich bylo možné dokreslit profil pachatele a zodpovědět položené dotazy. 

Interpretace proměnných, které jsou zapotřebí pro zmapování osobnosti vraha, tak jak 

jsme si ji vytyčili výše hypotézami a pracovními úkoly,  jsou uvedené v následujících 

tabulkách a grafech. 

V tabulce č. 3 na str. 80 nalezneme přehled zkoumaných proměnných a jejich 

vzájemných korelací. Získaná data se týkají celého souboru zkoumaných osob. Tabulka, 

stejně jako dvě následující, obsahuje pouze kvantitativní data, což znamená, že proměnné, 

které nebylo možné ohodnotit kvantitativně jsme postavili mimo soustavy tabulek korelací.

Tabulka č. 4 na str. 81 obsahuje korelace mezi zkoumanými proměnnými u skupiny 

prvotrestaných čítající 27 osob. Stejně jako u tabulky č. 5 jsme vypustili složku kriminální 

recidivy, která je relevantní pouze v poměru obou složek u celého souboru.

Tabulka č. 5 na str. 82 ukazuje vzájemné korelace proměnných u pachatelů 

recidivujících. Tato skupina čítá 15 osob. 

Korelační koeficienty, které poukazují na vzájemný vztah určitých proměnných jsou 

pro lepší přehlednost barevně zvýrazněny.

Na následujících stranách budeme postupně představovat tabulky obsahující 

procentuální výčty výskytu určité proměnné v celkovém souboru pachatelů. V některých 

případech přesahuje součet jednotlivých procentuálních výskytů hranici 100%. V takových 

případech se jedná o proměnné, u nichž byla zdvojena data na základě: spáchání více vražd 

jedním pachatelem, použití více zbraní při jednom trestném činu, popřípadě z analýzy 

výsledků dat získaných testováním pachatele vyplynulo, že jedinec inklinuje k více druhům 

osobnostních typů nebo u něj můžeme nalézt více druhů motivací ke spáchání trestného činu.
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Tabulka č. 3 Přehled korelací skupiny pachatelů vraždy

Intelekt Vzdělání
Kriminální 

recidiva

Situace 
tempore 
criminis

Viktimologické 
zavinění

Situace z 
dlouhodobého 

hlediska
Realitní 
kontrola

Alkohol 
tempore 
criminis Sebehodnocení

Ovládání 
afektivity

Odolnost 
vůči zátěži Věk

Intelekt 1
Vzdělání 0,496 1
Kriminální 
recidiva 0,006 -0,267 1
Situace tempore 
criminis 0,079 0,028 0,183 1
Viktimologické 
zavinění 0,184 0,032 0,267 0,548 1
Situace z 
dlouhodobého 
hlediska 0,109 0,447 -0,197 0,178 -0,002 1
Realitní kontrola -0,185 -0,240 -0,050 0,230 0,207 -0,238 1
Alkohol tempore 
criminis -0,059 -0,356 0,360 0,320 0,316 -0,205 0,341 1
Sebehodnocení 0,021 0,225 -0,104 -0,285 -0,256 -0,095 0,146 -0,307 1
Ovládání 
afektivity -0,354 -0,370 0,094 0,023 0,109 -0,328 0,529 0,213 -0,139 1
Odolnost vůči 
zátěži 0,127 -0,030 -0,010 -0,013 -0,094 0,069 -0,275 -0,291 -0,058 -0,155 1
Věk 0,233 0,281 0,197 0,019 0,193 -0,220 -0,065 0,171 -0,128 0,049 -0,263 1
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Tabulka č.  4 Přehled korelací u skupiny prvotrestaných pachatelů vraždy

Intelekt Vzdělání

Situace 
tempore 
criminis

Viktimologické 
zavinění

Situace z 
dlouhodobého 

hlediska
Realitní 
kontrola

Alkohol 
tempore 
criminis Sebehodnocení

Ovládání 
afektivity

Odolnost vůči 
zátěži Věk

Intelekt 1
Vzdělání 0,450 1
Situace tempore 
criminis 0,031 -0,061 1
Viktimologické 
zavinění 0,321 0,168 0,471 1
Situace z 
dlouhodobého 
hlediska -0,080 0,460 0,244 0,151 1
Realitní kontrola -0,036 -0,280 0,173 0,0419 -0,227 1
Alkohol tempore 
criminis -0,033 -0,342 0,343 0,175 -0,140 0,422 1
Sebehodnocení 0,033 0,207 -0,368 -0,445 -0,152 0,020 -0,105 1
Ovládání 
efektivity -0,157 -0,124 -0,017 -0,098 -0,186 0,504 0,036 -0,255 1
Odolnost vůči 
zátěži -0,103 -0,139 -0,076 -0,125 0,031 -0,260 -0,292 -0,009 -0,0401 1
Věk 0,435 0,446 0,074 0,255 -0,067 -0,078 -0,016 -0,056 -0,004 -0,247 1
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Intelekt Vzdělání

Situace 
tempore 
criminis

Viktimologické 
zavinění

Situace z 
dlouhodobého 

hlediska
Realitní 
kontrola

Alkohol 
tempore 
criminis Sebehodnocení

Ovládání 
afektivity

Odolnost 
vůči zátěži Věk

Intelekt 1
Vzdělání 0,559 1
Situace tempore criminis 0,158 0,176 1
Viktimologické zavinění 0 -0,022 0,731 1
Situace z dlouhodobého 
hlediska 0,523 0,070 0 -0,214 1
Realitní kontrola -0,456 -0,102 0,346 0,495 -0,229 1
Alkohol tempore 
criminis 0,057 -0,038 0,402 0,444 0,029 0,189 1
Sebehodnocení 0 0,311 -0,188 -0,012 -0,025 0,327 -0,608 1
Ovládání efektivity -0,611 -0,624 0,110 0,312 -0,482 0,573 0,226 -0,021 1
Odolnost vůči zátěži 0,519 0,058 0,082 0,005 0,065 -0,284 -0,246 -0,124 -0,263 1
Věk -0,125 0,419 -0,079 -0,125 -0,471 -0,136 0,289 -0,298 -0,087 -0,259 1

Tabulka č. 5 Přehled korelací u skupiny recidivujících pachatelů vraždy 
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V tabulce č. 6 nalezneme procentuální výčet výskytu typů osobností. Proměnné, které 

vykazují nulovou hodnotu sice mohly být odstraněny, ale jsou ponechány v rámci 

komplexního pohledu na typologii osobností. (Je pravděpodobné, že se některé 

charakteristiky mohly vyskytovat společně, proto součet přesahuje 100%).    

Osobnost % četnost výskytu mezi pachateli

Normální 0

Neurotická 21,43%

Nezralá 42,86%

Anomální 0

Psychopatická 30,95%

Simplexní 9,52%

Nevyrovnaná 71,43%

Nezjištěno 0

Tabulka č. 6 Osobnost pachatele

Tabulka č. 7 porovnává vzájemně výskyt proměnných poukazujících na kvalitativní 

charakteristiky chování jedince. 

Osobnostní 

proměnnné

% četnost výskytu u 

pachatelů 

Osobnostní 

proměnnné

% četnost výskytu u 

pachatelů 

Poruchy 

seberegulace

52,38% Impulsivita 64,29%

Pasivita 23,81% Explozivita 35,71%

Tabulka č.7 Osobnostní proměnné

Tabulka č. 8 podává přehled o rozložení úrovně inteligence ve zkoumaném souboru. 
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Intelekt % četnost mezi pachateli

Defekt 0

Hraniční 0

Podprůměr 21,43%

Průměr 54,76%

Mírný nadprůměr 7,14%

Nadprůměr a vysoký nadprůměr 16,67%

Tabulka č. 8 Intelekt

V tabulce č. 9 vidíme výčet jednotlivých motivů, které se vyskytovaly u pachatelů 

v souboru. Při analýze soudního spisu se objevily některé individuální motivy, které jsme také 

zpřehlednili v této tabulce.

Motivace % četnost 

výskytu

Individuální odlišnosti 

motivů

Msta 11,90% ---

Jiný partnerský vztah pachatele 0 ---

Jiný partnerský vztah oběti – žárlivost 14,29% ---

Obrana před útoky oběti 11,90% ---

Frustrace ze strany oběti – pachatel se cítil jednáním 

oběti ohrožen

19,05% ---

Frustrace ze strany oběti – pachatel reagoval na 

ponížení ze strany oběti

16,67% Vlastní nedostačivost

Frustrace ze strany oběti – redukce tenze z konfliktů 45,24% Vlastní selhání, nevlastní 

dítě, peníze

Potřeba ovládat oběť, dominovat 28,57% Sexuální tenze, peníze

Potřeba zbavit se oběti jako překážky 19,05% Umlčení oběti

Psychotická, paranoidní 14,29% ---

Tabulka č. 9 Motivace
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V tabulce č. 10 nalézáme procentuální rozložení výskytu určitých typů agrese, které 

doprovázely chování během páchání trestného činu. 

Typ agrese % četnost výskytu u 

pachatelů

Chladná 28,6 %

Afektivní 73,8 %

Sexuální 2,4 %

Jen verbální 2,4 %

Tabulka č. 10 Typ agrese

Tabulka č. 11 na rozdíl od předchozí, která uvádí agresi coby součást aktuální 

motivace chování, rozlišuje agresi ve smyslu připravování či situačního podmínění trestného 

činu.

Programovaná agrese % četnost výskytu u pachatelů

NE – situační 66,7 %

ANO – záměr 19 %

ANO – plán 19 %

Tabulka č. 11 Agrese

Tabulka č. 12 nabízí zpřehlednění výskytu afektů doprovázejících chování jedince 

během páchání trestného činu. Tato data slouží pouze pro utvoření představy o podmínění 

trestného činu.
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Doprovázející afekt % četnost výskytu u pachatelů

Žádný 26,2 %

Zloba 57,1 %

Strach 14,3 %

Jiný/jaký 0

Nezjištěn 9,5 %

Tabulka č. 12 Afekt

V tabulce č. 13 dostáváme přehled o rozložení recidivujících a prvotrestaných 

pachatelů v našem vzorku.

Kriminální recidiva % četnost výskytu recidivistů mezi pachateli

Poprvé trestán/a 64,29%

Podruhé trestán/a 19,05%

Potřetí trestán/a 4,76%

Počtvrté trestán/a 4,76%

Popáté a vícekrát trestán/a 7,14%

Tabulka č. 13 Kriminální recidiva

V tabulce č. 14 nalézáme dva faktory spolu související. Jednak procentuální výčet 

použitých zbraní a jednak  procentuální četnost výskytu té které zbraně náhodně v místě činu, 

což ukazuje na situační kontext kriminálního jednání. 



87

Zbraň % četnost výskytu použití % četnost výskytu zbraně náhodně 

v místě činu

Žádná/fyzické násilí 33,33% ---

Nůž 54,76% 86,96%

Střelná zbraň 14,29% 33,33%

Škrtidlo 9,52% 100%

Kámen, klacek, hůl apod. 9,52% 75%

Sekyra, rýč apod. 4,76% 100%

Zapalovač (oheň) 0 ---

Tabulka č. 14 Útočná technika

Následující stránky přináší přehled výskytu proměnných, jež nalezneme u pachatele 

trestného činu vraždy, v závislosti na jiných. Jednotlivé vztahy, u kterých hledáme souvislosti 

popisujeme jako: 

1) vztah mezi motivací pachatele a úrovní intelektu;

2) vztah mezi osobností pachatele a zbraní použitou při páchání trestného činu;

3) vztah mezi osobností pachatele a kriminální recidivou;

4) vztah mezi požitím alkoholu tempore criminis a programovanou agresí při páchání 

trestného činu.

Všechny grafy vznikly na základě výsledků z výpisu ze soudních spisů a týkají se celé 

skupiny zkoumaných osob. 

V první skupině grafů představíme ty, jež jsou ve vztahu k motivaci pachatele a úrovni 

intelektu. 

Graf č. 1 znázorňuje rozložení výskytu úrovně intelektu ve zkoumaném vzorku. Na 

ose X je odstupňován intelekt: 1 – defekt, 2- hraniční, 3 – podprůměr, 4 – průměr, 5 – mírný 

nadprůměr, 6 – vysoký nadprůměr.
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Graf č. 1 Inteligence

Graf č. 2 ukazuje rozložení výskytu jednotlivých druhů motivací mezi posuzovanými 

pachateli: 1 – msta, 2 - jiný partnerský vztah pachatele, 3 - jiný partnerský vztah oběti –

žárlivost, 4 - obrana před útoky oběti, 5 - frustrace ze strany oběti – pachatel se cítí jednáním 

oběti ohrožen, 6 - frustrace ze strany oběti - pachatel reagoval na ponížení ze strany oběti, 7 -

frustrace ze strany oběti - redukce tenze z konfliktů, 8 - potřeba ovládat oběť, dominovat, 9 -

potřeba zbavit se oběti jako překážky, 10 - psychotická, paranoidní.
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V grafu č. 3 na str. 90 vidíme přehled jednotlivých skupin motivací, tak jak jimi byli 

ovlivněni pachatelé na určité úrovni inteligence. Přičemž osa X označuje úroveň inteligence 

tak, jak jsme ji klasifikovali u grafu č. 1.

Druhá skupina grafů se věnuje vztahu mezi   osobností pachatele a zbraní použitou ke 

spáchání trestného činu. 

Graf č. 4 na str. 91 zaznamenává výskyt druhů osobnosti ve zkoumaném vzorku. 

Zachycuje je takto: 1 – normální, 2 – neurotická, 3 – nezralá, 4 – anomální, 5 –

psychopatická, 6 – simplexní, 7 – nevyrovnaná, 8 – nezjištěno.

Graf č. 5, opět na str. 91, mapuje jaké zbraně užili ke spáchání trestného činu 

pachatelé vražd v našem vzorku. Rozdělení je následovné: 1 - žádná/Fyzické násilí, 2 – nůž, 3 

- střelná zbraň, 4 – škrtidlo, 5 - kámen, klacek, hůl apod., 6 - sekyra, rýč.
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Graf č. 3 Vztah motivace a inteligence
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Graf č. 4 Osobnost pachatele
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Graf č. 5 Použitá zbraň

Graf č. 6 na str. 92 poukazuje na vzájemný vztah dvou výše uvedených proměnných a 

tedy vztah mezi osobností pachatele a zbraní použitou ke spáchání trestného činu.
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Třetí skupina grafů porovnává vzájemný vztah mezi osobností pachatele a kriminální 

recidivou. Vzhledem k tomu, že se v této části porovnává jedna z proměnných jež byla 

uvedena již v předchozím vztahu, odvoláváme se v tomto bodě na souvislost s grafem č. 4 na 

str. 91.

Graf č. 7 mapuje výskyt prvotrestaných a recidivistů v naší skupině pachatelů. 

Rozděluje je takto: 1 – poprvé trestán, 2 – podruhé trestán, 3 – potřetí trestán, 4 – počtvrté 

trestán, 5 – popáté trestán.
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Graf č. 7 Kriminální recidiva

Graf č. 8 na str. 94 ukazuje vzájemné vztahy mezi osobností pachatele a kriminální 

recidivou. Osa X náleží použitým zbraním.  

Poslední čtvrtá skupina grafů se zaměřuje na vzájemné vztahy mezi alkoholem 

tempore criminis a programovanou agresí.

Graf č. 9 na str. 95 uvádí přehled zda pachatelé v době páchání trestného činu byli, či 

nebyli pod vlivem alkoholu: 1 – ne, 2 – ano, mírně, 3 - Ano, lehká opilost, 4 - ano, opilost 

střední až těžká. 
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Graf č. 8 Vztah mezi osobností pachatele a kriminální recidivou
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Graf č. 9 Alkohol tempore criminis

Graf č. 10  nabízí přehled druhů programované agrese, které použili pachatelé v našem 

vzorku v rámci kriminálního jednání: 1 – situační, 2 – záměr, 3 – plán.
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Graf č. 10 Programovaná agrese

Poslední graf č. 11 ukazuje možné souvislosti mezi programovanou agresí a 

alkoholem tempore criminis. Přičemž osa X je stupnicí vlivu alkoholu na pachatelovo jednání.
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13. DISKUZE

V předchozí kapitole jsme uvedli výčet všech hodnot získaných v průběhu 

vyhodnocování a analýzy výsledků. Tato kapitola nám vše pomůže nejen objasnit, ale uchopit 

i souvislosti, vztahy a vzájemné působení jednotlivých proměnných.

V tabulce č. 1 a č. 2, jež jsou uvedeny v příloze, je zaznamenán komplexní souhrn 

všech proměnných týkajících se osobnosti pachatele vraždy, které jsme v rámci výzkumu 

získali analýzou soudních spisů. Z nich byla vybrána ta data, jež mají kvantitativní charakter, 

aby mohla být následně použita ve zpracovaných korelacích. U korelací jsme se zaměřili 

pouze na hodnoty vyšší než 0,5, což odpovídá středně silné a vyšší korelaci. 

Síla asociace malá 0,1 – 0,3

střední 0,3 – 0,7

velká 0,7 – 1,0

Tabulky č. 3 – 5 zaznamenávají korelace, nejdříve jednotně v celé skupině. Následně 

se rozdělují na korelace proměnných týkajících se prvopachatelů (tato skupina čítala 27 osob) 

a recidivistů (v této skupině se nachází 15 osob). V tabulce č. 3 můžeme vidět dvě kladné 

korelace. Mezi situací tempore criminis a viktimologickým zaviněním je korelace 0,548. 

Vztah je sice nepatrný, ale znamená, čím větší bude míra zavinění obětí, tím spíše 

bude situace během činu konfliktní. Podobný vztah vyplývá z výsledků 0,529 i mezi realitní 

kontrolou a ovládáním afektivity. Bude-li se zhoršovat  u pachatele ovládací schopnost, bude 

se postupně snižovat i realitní kontrola a naopak.

U skupiny prvotrestaných (soubor 27 osob), ačkoli je podstatně vyšší, jsme 

zaznamenali pouze jednu kladnou korelaci. Stejně jako u předchozí skupiny zde platí

rovnocenný nárůst nebo pokles ve vztahu realitní kontrola/ovládání afektivity 0, 504.

Korelace u skupiny recidivujících pachatelů (soubor 15 osob) nám poskytují o mnoho 

víc viditelných vztahů mezi jednotlivými proměnnými. V souvislosti s intelektem roste

vzdělání 0,559. Dále nám vychází kladná korelace 0,523 ve vztahu mezi intelektem jedince a 
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situací z dlouhodobého hlediska. Získaná hodnota značí, že nárůst intelektu ukazuje tím 

krizovější situaci z dlouhodobého hlediska. Teorie příčinné souvislosti se potvrdila pouze u 

skupiny recidivujících pachatelů. Stejně tak existuje vzájemný vztah 0,519 mezi úrovní 

inteligence a schopností odolávat zátěži. Čím nižší intelekt, tím hůře pachatel zvládá zátěžové 

situace. S tímto souvisí i ovládání afektivity. Korelace -0,611 značí že s růstem intelektu 

dochází k nárůstu chopnosti ovládat afektivitu.  V této souvislosti se objevuje i stejně 

fungující vztah mezi ovládáním afektivity a vzděláním -0,624. Velmi zajímavá korelace -

0,608 je mezi sebehodnocením a alkoholem tempore criminis. Vyplývá z ní zvláštní vztah. 

Čím je jedinec opilejší, tím nižší je jeho sebehodnocení. Poslední vztah, který můžeme 

označit je opět mezi ovládáním afektivity a realitní kontrolou 0,574. Tento vzájemný vztah je 

jako jediný společný všem třem skupinám.

U tabulky č. 6 vidíme, že nejčastěji se vyskytující mezi pachateli je nevyrovnaná 

(71,43%) a následně nezralá (42,86%) osobnost. Jak jsme se již zmínili u této tabulky dochází 

k nárůstu výčtu procentuálního výskytu a to z důvodu nejednoznačných klasifikací osobnosti. 

Někteří zkoumaní jedinci oplývají vlastnostmi vícero osobnostních kategorií.

Tabulka č. 7 poukazuje, pokud jsou u pachatelů poruchy seberegulace, častěji směřují 

k impulsivitě.

Tabulka č. 8 nám hodnotí rozložení pachatelů na úrovni intelektové. Nejvíc pachatelů 

se v našem souboru vyskytuje v rámci průměrných hodnot IQ a to 54,76%. Defektní ani 

hraniční intelekt nemůžeme porovnat, nebyl zjištěn ani u jedné osoby ve vzorku. 

Nadprůměrná inteligence (v součtu) se v souboru vyskytuje u více než 23% jedinců, zatímco 

osob s podprůměrnou inteligencí je v souboru „pouhých“ 21,43%.  Tyto výsledky potvrdily 

obecné předpoklady dnešních výzkumů, jež překonaly souvislost mezi nízkým IQ a 

spáchanou vraždou 11.

Tabulka č. 9 shodně potvrzuje výsledky výše uvedených výzkumů, že nejčastějším 

důvodem pro spáchání vraždy je konflikt. V našem případě to znamená motivaci zredukovat 

                                                
11 Poznámka autorky - zároveň bychom mohli poukázat na vývoj společnosti a technický pokrok. Forenzní 
disciplíny dříve nebyly schopny toho co dnes, a proto se mohlo občas stát, že pachatel, který si čin řádně 
promyslel a připravil, nebyl dopaden. Naopak pachatelé s nižším IQ jsou víceméně předurčeni k tomu, že budou 
dopadeni. 
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tenzi z konfliktu, kterým je pachatel frustrován ze strany oběti. U nás se vyskytuje tato 

motivace téměř v polovině (45,24%) všech deliktů. (Ovšem v některých případech se mohou 

motivace trestného činu násobit. Redukce tenze z konfliktů může například souviset 

s motivem obrany před útoky oběti, či zbavení se oběti jako překážky.)

Tabulka č. 10 nám opět potvrzuje předchozí výsledky. Afektivní agrese při páchání 

homicídia se v našem souboru objevuje u 73,8% pachatelů. Na druhém místě s 28,6% je 

chladná agrese, která poukazuje spíše na trestné činy připravované, než situační. 

V tabulce č. 11 rozložení mezi programovanou a neprogramovanou agresí de facto 

odpovídá výskytu afektivní a chladné agrese v předchozí tabulce. 66,7% vražd bylo 

spáchaných vlivem situační agrese.

Tabulka č. 12 nám přináší zjištění, že v našem souboru se nejčastěji vyskytoval 

doprovázející afekt zloby v 57,1% případů. Opět z toho můžeme usuzovat, že konflikt 

předcházející vraždě má velmi často za následek zlobu.

V tabulce č. 13 vidíme rozložení kriminální recidivy mezi pachateli. Prvotrestaní se 

ve vzorku vyskytují v 64,29% (27 jedinců). Recidivisté jsou děleni ještě podle historie 

kriminální recidivy. Velmi zajímavé je ve vzorku výskyt 7,14% pachatelů, kteří byli popáté a 

vícekrát trestáni.

V tabulce č. 14 jsou porovnány zbraně použité při páchání trestného činu v souvislosti 

s jejich náhodným výskytem v místě činu. Potvrzujeme tímto výsledky výzkumu Grumlíka a 

Uhlíře (in Heretik, 1999), že v našich končinách dominuje použití nože jako vražedné zbraně. 

54,76% pachatelů v našem vzorku použilo nůž jako vražednou zbraň. Z toho, jak se ukázalo 

více než tři čtvrtiny (86,96%) z nich použilo zbraň náhodně nalezenou, či umístěnou na místě 

trestného činu. Fyzické násilí páchané beze zbraně bylo zaznamenáno v 33,33%. Procentuální 

rozložení v tomto vzorku je opět ovlivněno možností  užití několika typů útočných technik u 

jednoho pachatele. (V kombinaci k útočným zbraním se hlavně přiřazuje zmíněné fyzické 

násilí, které povětšinou doprovází zlobný afekt.)

H0: Lidé s naměřeným vyšším IQ jsou náchylnější ke spáchání trestného činu vraždy 

pod vlivem dlouhodobé frustrace konfliktními situacemi.
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že hypotéza, kterou jsme si stanovili pro tento 

výzkum, nebyla v rámci souboru všech pachatelů potvrzena. Nevyplývá ani ze vztahu mezi 

motivací a inteligencí. Kde se motivace redukce tenze z konfliktů vyskytuje u pachatelů 

s nejvyšším IQ shodně s frustrací z ponížení obětí. Naši hypotézu potvrdily pouze výsledky u 

recidivujících pachatelů, z čehož by se dalo usuzovat, že vliv na vznik této dlouhodobější 

konfliktní situace může mít i kriminální recidiva pachatele

Výsledky potřebné k zodpovězení stanovených pracovních úkolů nalezneme ve 

čtyřech skupinách grafů, odpovídajících jednotlivým úkolům.

První skupina grafů podává přehled o tom, zda existuje souvislost mezi motivací 

trestného činu a inteligencí pachatele. Nejvíce pachatelů se vyskytuje na úrovni průměrné 

inteligence. Dominují u nich shodně na prvním místě motivace redukce tenze z konfliktů a 

zároveň potřeba dominovat a ovládat oběť. Na druhém místě je motivace zbavení se ohrožení 

ze strany oběti a zbavení se oběti jako překážky. Na třetím místě se shodně objevují motivace 

msty a reakce na ponížení ze strany oběti. U pachatelů s podprůměrnou inteligencí výrazně 

dominuje potřeba redukce tenze z konfliktu. Za zmínku ještě stojí shodná dominance motivů 

zbavení ponížení ze strany oběti a redukce tenze z konfliktů u osob s výrazně nadprůměrnou 

inteligencí. 

Druhá skupina grafů se zaměřuje na vzájemnou souvislost mezi osobností pachatele a 

zbraní použitou při páchání trestného činu. Z grafu vyplývá, že nevyrovnaní pachatelé 

nejčastěji používají ke spáchání trestného činu nůž a následně pak fyzické násilí a střelnou 

zbraň (což je poněkud zvláštní, protože v naší republice platí přísný zákon, který podmiňuje 

získání střelné zbraně vlastněním zbrojního průkazu, k jehož získání je zapotřebí absolvování 

psychologických testů). Stejně tak osobnost nezralá a psychotická. Rozložení osobnostních 

typologií u použitých zbraní ovlivňuje již zmíněný fakt duplicity osobnostních proměnných.

Třetí skupina grafů má za úkol zhodnotit možnou souvislost mezi osobností pachatele 

a jeho kriminální recidivou. Mezi prvotrestanými pachateli se nejčastěji vyskytovala osobnost 

nevyrovnaná a nezralá (ostatně jako v celém zkoumaném vzorku), následně ještě neurotická. 

Výskyt osobnosti typu nezralého, nevyrovnaného a navíc psychopatického se v totožném 

rozložení objevuje i u pachatelů recidivujících (podruhé trestaní). Psychopatická osobnost se 
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objevuje i u čtvrté a páté skupiny recidivistů. Z čehož můžeme usuzovat, že prvotrestaní 

pachatelé jsou spíše osobnostně nevyrovnaní, zatímco mezi recidivisty se více objevují 

psychopatičtí. Mohli bychom tedy předpokládat, že část psychopatických pachatelů mezi 

prvotrestanými, se pravděpodobně v budoucnu dopustí recidivy.   

Čtvrtá skupina grafů se zaměřuje na souvislost mezi situační podmíněností činu 

(programovaná agrese) a alkoholem pachatele tempore criminis. Útrata (1979) uvádí, že 43 –

46% vražd mají na svědomí pachatelé pod vlivem alkoholu. Zároveň upřesňuje, že biologické 

determinanty ovlivňující naši schopnost vstřebávat alkohol, tím vlastně určují, že vztah mezi 

alkoholem a agresí nemůže být jednoznačný. Oproti tomu v našem výzkumu bylo zjištěno, že 

největší počet pachatelů nebyl při páchání činu pod vlivem alkoholu. K tomuto faktu se 

vztahuje velké množství situačně podmíněných činů. Je potřebné zdůraznit, že téměř většina 

plánovaných a záměrných činů byla spáchána ve střízlivém stavu. A pokud už byl pachatel 

pod vlivem alkoholu, páchal nejčastěji situačně podmíněné trestné činy.
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15. ZÁVĚRY

Většina výzkumů,  na které jsme odkazovali v rámci tohoto textu poukazuje na nárůst 

výskytu násilných trestných činů a agresivního jednání v posledních 30letech. Samozřejmě, že 

se vlivem socio-kulturních změn mění i podmíněnost kriminálního jednání.  

Nejčastějším bezprostředním motivem trestného činu je konflikt. Goldstein (in Heretik, 1999) 

ve svých výzkumech zaznamenal, že ve 44% vraždě předchází hádka. Jak se ukázalo i 

v našem výzkumu v závislosti na výsledcích tabulek č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12. a grafů 

zaměřených na motivaci pachatele. 

Posléze bychom rádi výsledky tohoto výzkumu použili pro větší výzkum, do kterého 

by se pravděpodobně zařadila odborná pracoviště po celé České republice. Znamenalo by to 

rozšíření vzorku a následně větší možnosti využití nasbíraných dat a výsledků, nejen pro 

posouzení podobností a odlišností osobnosti vrahů různě spáchaných vražd, ale i o následnou 

problematiku nápravně výchovných programů a procesu resocializace. Zejména u trestných 

činů vražd spáchaných tak zvaně pod nátlakem okolností. Kdy se například oběť domácího 

násilí vzepře a usmrtí tyrana. V těchto případech je samozřejmě pohlíženo z hlediska právního 

na míru zavinění a odpovědnosti za spáchaný trestný čin. Z hlediska psychologického může 

být však dopad takového činu pro oběť daleko horší. Se všemi následky vyplývajícími 

z kriminálního jednání, které si s sebou ponese do dalšího života.   

Bohužel takto malý vzorek není dostatečný pro jednotné profilování osobnosti 

pachatelů trestných činů podle určitého klíče. Různorodost námi vyhodnocovaných profilů je 

velká a skupiny nedostatečně početné. Nicméně některé výsledky mohou být považovány za 

signifikantní. Například výskyt psychopatické osobnosti mezi recidivujícími pachateli. Nebo 

potvrzení kulturně a prostředím podmíněného užití nože jako útočné zbraně.

Do budoucna by bylo velmi přínosné spojit síly, spolupracovat a udělat komplexní 

souhrn profilů pachatelů. S nímž by se dalo i nadále pracovat. Nejspíš by se díky takto vzniklé 

osobnostní typologii dalo předcházet některým rizikovým faktorům. Popřípadě by se dali 

předikovat spouštěcí mechanizmy ať už rizikového chování oběti, tak pachatele.
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Přínosem rozšířeného výzkumu by byla osobnostní typologie aplikovatelná na 

populaci v naší republice. Mnoho z výzkumů, které jsme citovali v této práci totiž proběhlo 

v jiných zemích. Chování pachatelů a osobnostní proměnné tudíž mohou být ovlivněny 

národnostními, kulturními a sociálními rozdíly. 

Ne vždy se jednalo o čin úmyslný. I když by bylo nesmírně zajímavé posuzovat 

nakolik úmysl či nedbalost ovlivňují samotný čin, a tím pádem poznamenají i osobnost 

pachatele, není pro tuto práci stěžejní posuzovat míru zavinění. Podle starého trestního 

zákoníku všechny činy, kterými jsme se zabývali spadají pod § 219. Který charakterizuje 

pouze úmyslné trestné činy. 

Další proměnnou, kterou bychom v rámci výzkumu mohli vzít v potaz je příbuzenský 

vztah mezi pachatelem a obětí. Wolfgang (in Bartol, Bartol, 2008) se ve svých výzkumech 

zaměřil na skutečnost, zda se oběť a útočník znají. Pouze ve 14% případů vyšlo najevo, že 

oběť pachatel vybral mezi osobami jemu cizími. Pro vyhodnocování osobnosti v této práci 

není tato skutečnost (příbuzenského či jiného vztahu) relevantní. Jistě by bylo zajímavé využít 

zjištěných skutečností například ve výzkumu zaměřeném na vzrůstající násilí mezi rodinnými 

příslušníky. To by však muselo být téma této práce podstatně širší. Obávám se, že v tomto 

rozsahu by to mohlo spíše koncept práce narušit, než aby to bylo k užitku. 

Dalo by se říci, že forenzní psychologie právě dorostla do let statné pětatřicátnice, 

která již má své místo v rodině psychologických disciplín a jen potřebuje upevnit své 

postavení, aby mohla více působit na své okolí a řádně vychovala své děti kriminologickou 

psychologii, psychologii soudní expertízy, právnickou psychologii, penitenciární a 

postpenitenciární psychologii, kriminalistickou – policejní psychologii, posudkovou 

psychologii, soudně-lékařskou psychologii a forenzně psychologický výzkum (Heretik, 2004). 

A nezůstala jen paní na hlídání administrativních záležitostí ozbrojených složek. Kde je sice 

potřebná, avšak její přínos pro společnost to rozhodně minimalizuje.




