
Abstrakt 

 

Tématem diplomové práce je „Metodika vyšetřování vražd (vybrané 

problémy)“. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, není v možnostech diplomanta tuto 

problematiku důkladně zpracovat v rozsahu požadovaném pro diplomovou práci. 

V rámci daného tématu se tedy diplomová práce zabývá metodikou vyšetřování 

sériových vražd. 

První kapitola je věnována vymezení samotného pojmu sériová vražda a je zde 

vysvětlen rozdíl mezi vrahem sériovým, masovým a tzv. vrahem na vražedné pouti. 

Dále je zde stručně rozebrána problematika právní kvalifikace sériové vraždy podle 

českého trestního práva. 

Druhá kapitola je věnována kriminalistické charakteristice, je zde zpracována 

problematika typických rysů sériového vraha, biologické a sociální předurčenosti, 

psychologie první vraždy, profilu sériového vraha a dále je zde uvedeno dělení 

sériových vrahů na organizované a neorganizované s uvedením znaků, které je 

charakterizují. V rámci kriminalistické charakteristiky je dále pojednáno o obětech 

sériových vražd a důraz je kladen na problematiku způsobů páchání, v rámci níž je 

např. vysvětlen rozdíl mezi pojmy modus operandi a signatura, jsou vymezeny 

jednotlivé fáze vraždění, je pojednáno o vražedném nástroji, je provedena 

klasifikace míst činu nebo sériových vrahů podle mobility. Dále je v rámci 

kriminalistické charakteristiky pojednáno především o motivu. 

V rámci třetí kapitoly, která je věnována samotnému vyšetřování, je 

vymezena jeho posloupnost a určité zvláštnosti, jimiž se liší vyšetřování sériových 

vražd od vražd běžných, s důrazem na některé úkony, jejichž řádné a důkladné 

provedení je nezbytné pro zdárný průběh vyšetřování, např. ohledání místa nálezu 

mrtvoly/místa činu, ohledání mrtvoly, prohlídka a pitva mrtvoly. V případě 

vyšetřování sériových vražd hraje významnou roli plánování a organizace vyšetřování. 

V rámci problematiky následných úkonů je podrobně rozebráno použití 

fyziodetekčního vyšetření a psychologie výslechu. Více prostoru je také věnováno 

znalecké činnosti, a to expertizám z odvětví psychiatrie, sexuologie a psychologie.  

Předposlední kapitola této diplomové práce je věnována behaviorální analýze 

jako kriminalistické taktické metodě, která zkoumá vztahy mezi následkem trestného 

činu a vlastnostmi pachatele s cílem jeho identifikace. Vedle obecného postupu 

behaviorální analýzy je pojednáno o systému ViCLAS. 

Teoretickou část diplomové práce doplňují konkrétní případy z kriminalistické 

praxe, o nichž je psáno v poslední kapitole.   


