
Příloha č. 1 
                ORGANIZOVANÝ a DEZORGANIZOVANÝ PACHATEL 
Charakteristiky Organizovaný pachatel1 Dezorganizovaný pachatel2

Inteligence vyšší inteligenční kvocient průměrná až podprůměrná 
inteligence 

Sociální postavení sociálně komplexně 
zařazený, v očích veřejnosti 
se jeví jako naprosto 
normální 

sociálně nevyzrálý, asociální 
osobnost 

Zaměstnání většinou kvalifikovaná 
profese 

nekvalifikované zaměstnání; 
nestálost v práci 

Partnerský a sexuální život v partnerském svazku, 
normální sexuální život 

sexuálně nevyzrálý, žije sám 

Rodina a dětství - jedináček nebo 
nejstarší dítě v rodině 

- nepřítomný, 
delikventní nebo 
násilný otec 

- během dětství 
nedisciplinovaný 

- patří mezi nejmladší 
děti 

- patologická matka 
- mnohdy nepříznivé 

dětství 
- v dětství vystaven 

přísné rodičovské 
disciplíně 

Kontrola v průběhu činu ano ne; může prožívat úzkostné 
stavy 

Zájem o zločin v médiích                      ano minimální 
Plánování zločinu                      ano ne; jedná spontánně 
Znalost oběti                      ne ano; většinou žije poblíž 

místa činu 
Nakládání s tělem oběti                   ukrytí odhození 
Zbraň a důkazy na místě činu odnáší z místa činu nechává na místě činu; místo 

činu zanechává ve velkém 
nepořádku, spousta indicií 

Trestní minulost ano většinou netrestaný 
Snaha uniknout policii                      ano udá se sám nebo se nechá 

zatknout bez odporu 
Nakládání s obětí při činu - vede s obětí rozhovor, 

při němž se ovládá 
- vyžaduje podřízenou 

oběť 
- svazuje oběť 
- je agresivní před tím, 

než oběť usmrtí 
- personifikace oběti 

- s obětí komunikuje 
málo nebo vůbec 

- oběť zbavuje 
individuality 

- chová se náhle a 
okamžitě násilně 

- sexuální činy post 
mortem 

 
 
 

                                                 
1 Bourgoin, S. Černá kniha sériových vrahů. 1. vydání. Praha: XYZ, 2005, str. 59 
 
2 Bourgoin, S. Černá kniha sériových vrahů. 1. vydání. Praha: XYZ, 2005, str. 60 
 



Příloha č. 2 
NAKLÁDÁNÍ S TĚLEM OBĚTI3                    charakteristika 

 
 
 
 
 
 
 

                Odhození 

Znakem dezorganizovanosti; pachatel 

reaguje panicky, snaží se zbavit co 

možná nejjednodušším způsobem těla 

oběti. Většinou signalizuje nedostatek 

plánování nebo předchozího úmyslu. 

Zločin spontánnější a impulzivní, než že 

by byl kontrolovaný a promyšlený. Po 

psychologické stránce je tento způsob 

jednání s tělem oběti interpretován jako 

lhostejnost pachatele k oběti a absence 

pocitů viny. Dá se předpokládat, že 

mezi pachatelem a obětí neexistoval 

žádný bližší vztah. V konkrétním 

případě je ale třeba zkoumat, zda bylo 

chování pachatele řízené jeho myslí, 

anebo vzniklo jako efekt situace (např. 

nečekaným vyrušením náhodných 

kolemjdoucích).  

 

 
 
 
 
 
                 Ukrytí 

Interpretuje se jako příznak 

organizovanosti, kdy se odhaduje, že 

pachatel svůj čin rozvážil a po činu je 

schopen účelně jednat. Útočník zde 

investuje čas a úsilí k ukrytí těla, což 

signalizuje, že o činu přemýšlel a je si 

vědom potřeby zpozdit objevení těla; 

pachatel může potřebovat čas vybudovat 

si alibi, protože jeho jméno se 

pravděpodobně objeví v průběhu 

vyšetřování. Ukrytí těla též plní účel 

                                                 
3  Gronský, M. Metóda psychologického profilovania osobnosti páchatel´ov násilnej trestnej činnosti. Policajná 
teória a prax, 2007, č. 1, str. 67-68 



ukrytí jakéhokoli spojovacího článku – 

odpírá tak vyšetřovateli důležité 

informace o vazbě na známé, přátele, 

činnosti, na kterých je možno vybudovat 

vyšetřování. Vysoce organizovaný 

pachatel může dokonce zvolit místo, kde 

bude nakládat s tělem oběti ještě dříve, 

než si vybere oběť samotnou. 

V případech ukrytí těla se dá uvažovat i 

o možnosti, že pachatel zakope tělo 

oběti v důsledku určitého zvráceného 

vztahu úcty k mrtvému. Uložení těla do 

země působí jako akt odčinění (rituálem 

připomínajícím pochování pachatel 

pomyslně odčiní svou vinu).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Vystavení 

Vypovídá o tom, že pachatel si přál, aby 

tělo bylo nalezeno. Tělo je záměrně 

naaranžované, umístěné tam, kde se 

určitě najde. Je rysem určité tendence 

k ritualistickému, symbolickému 

chování. K vystavení těla vedou 

pachatele dvě hlavní pohnutky: 

a) osobní zájem pachatele o oběť anebo 

o její rodinu (možno předpokládat, že 

při volbě oběti se uplatnil určitý 

princip; pachatel prožíval svůj vztah 

k oběti osobním způsobem; 

pravděpodobně se pachatel a oběť 

poznali již před samotným činem) 

b) snaha vysmívat se, provokovat rodinu 
a přátele oběti anebo provokovat a 
dráždit policii a stejně tak i veřejnost. 
Pachatel chce svým činem šokovat, plnit 
titulky novin. Takový pachatel se 
nebude vyhýbat kontaktu s policií, může 



jí například podávat klamné informace a 
odklánět tak vyšetřování špatným 
směrem. S velkou pravděpodobností se 
bude jednat o kontrolovaného pachatele, 
který může být ve svém okolí znám jako 
milý a slušný, společenský. Svou 
sadistickou tvář dovedně skrývá. Pokud 
z místa činu zmizí nějaký předmět jako 
fetiš, jde podle psychologických 
předpokladů o pachatele s rozvinutými 
fantazijními sklony. Někde bude 
„opečovávat“ svůj soukromý koutek 
s relikviemi, symboly (např. novinové 
výstřižky), jež využívá ke stimulaci své 
fantazie. Důkladná prohlídka místa, kde 
pachatel žije, by měla toto místo objevit 
a získat tak usvědčující důkazy. 

 
 
 
             Overkilling4

Vzorec chování, kdy pachatel zasazuje 

oběti excesivní smrtelná zranění,  jež 

jsou již nadbytečná pro způsobení smrti. 

Objevuje se většinou u sexuálně či 

osobně motivovaných zločinů a 

vypovídá o ventilaci nenávisti, vzteku či 

puzení k odplatě a potrestání oběti.  

 

             
 
 
 
           Personifikace5

Chování pachatele, které není nezbytně 

nutné k úspěšnému spáchání činu, ale je 

to takové chování, jež reprezentuje jen 

osobní potřeby pachatele, jeho 

fantazijní představy. Takovým aspektem 

personifikace je tzv. „undoing“ – 

„udělat, že se nestalo“. Jedná se o 

emociální nápravu toho, co bylo 

spácháno. Pachatel vytváří představu, že 

se nic trestného neodehrálo. 

 

                                                 
4 Čírtková, L. Současné trendy v kriminalistické psychologii. Kriminalistika [online]. 2007, č. 1 . Dostupný 
z WWW:  <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2007/01/cirtkova.pdf> 
5 Protivinský, M. Od analýzy případu k profilu pachatele. Kriminalistika [online]. 2007, č. 1. Dostupný z WWW:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2007/01/undoing.pdf> 



 
                 Staging6

Inscenace místa činu sloužící 

k odpoutání pozornosti od určité blízké 

osoby, nebo k ochraně vážnosti osoby, 

která zemřela. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Depersonalizace oběti7

Jde o vymazávání osobních, 

individuálních znaků oběti (např. 

zakrývání očí, znetvoření tváře). 

Pachatel se snaží zbavit oběť její 

individuální lidské tváře. Psychologická 

interpretace není jednoznačná. Může jít 

o primitivní, egocentrickou a citově 

plochou osobnost obyčejně mladšího 

věku. Jinou variantou může být silná 

nenávist k oběti pramenící především 

z pocitu nesnesitelného ponížení, 

kterého se oběť vůči pachateli dopustila, 

anebo poukazuje na vztahový trestný 

čin. Může však jít i o náhradní, 

zastupující oběť, na niž pachatel přenáší 

svou nenávist ve své mysli.  

 

  

                                                 
6 Protivinský, M. Od analýzy případu k profilu pachatele. Kriminalistika [online]. 2007, č. 1. Dostupný z WWW:  
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2007/01/undoing.pdf> 
7 Gronský, M. Metóda psychologického profilovania osobnosti páchatel´ov násilnej trestnej činnosti. Policajná 
teória a prax, 2007, č. 1, str. 68 


