
Psychologické profilování pachatele 

Resumé  

 Záměrem mé diplomové práce je analýza psychologického profilování pachatele, 

jedné z disciplín forenzní psychologie využívané orgány činnými v trestním řízení v 

jejich snaze dopadnout pachatele trestného činu. Jejím důvodem je pak můj zájem o 

trestní právo obecně, zvláště pak o psychologické aspekty, které sehrávají v práci 

orgánů činných v trestním řízení v jejich kontaktu s individuálními pachateli trestných 

činů nějakou roli.                       

 Má diplomová práce se skládá ze tří kapitol, kdy se každá zabývá jiným hlediskem 

psychologického profilování pachatele. Kapitola první je kapitolou úvodní, seznamuje 

čtenáře se základní terminologií psychologického profilování a s jeho podstatou obecně. 

Kapitola je rozdělena do pěti podkapitol, které se zabývají pojmem psychologického 

profilování, jeho historií, jednotlivými delikty vhodnými k profilování, způsobem 

sestavování psychologického profilu a možnostmi využití psycholgického profilu 

pachatele v trestním řízení v podmínkách České republiky.        

 Kapitola druhá se pak zabývá neznámějšími přístupy k psychologickému 

profilování pachatele, jeho metodami a typologiemi. Opět ji tvoří pět podkapitol. 

Podkapitola první se zaměřuje na různé přístupy k tomuto oboru, podkapitola druhá 

studuje deduktivní a induktivní metody psychologického profilování, podkapitola třetí 

se zabývá nejznámějšímí počítačovými databázemi užívanými v psychologickém 

profilování – ViCLAS a VICAP, podkapitola čtvrtá pojednává o geografickém 

profilování, metodě velice blízce související s profilováním psychologickým, a konečně 

podkapitola pátá zmiňuje nejznámější typologii pachatelů a deliktů v psychologickém 

profilování pachatele, a to rozlišení na typ organizovaný a dezorganizovaný.   

 Kapitola třetí se soustředí na limity a možnosti v psychologickém profilování 

pachatele. Pojednává o efektivitě disciplíny psychologického profilování pachatele v 

procesu trestního řízení. Zabývá se vlivy, které mají význam pro pravděpodobnost, že 

sestavený profil bude odpovídat skutečnému pachateli.           

 Domnívám se, že disciplína psychologického profilování pachatele trestného činu 

je velice nápomocným prostředkem v každodení snaze orgánů činných v trestním řízení  

vykonávat právo, dopadnout pachatele a postvit ho před řádný soud. Je však důležité 

mít na paměti, že představuje jen jednu z mnoha subsidiárních disciplín, a to vedle 



tradičních kriminalistických přístupů a postupů. Nemůže tak být spoléháno výhradně na 

ni. Psychologické profilování je předmětem mnoha chyb a omylů, které se mohou 

objevit v procesu sestavování psychologického profilu pachatele. Může být však 

využíváno jako prověrka výsledků kriminalistického vyšetřování či jako vodítko 

ohledně dalšího postupu.   

 


