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1. Úvod 

Přestože problematika osobnosti pachatele je jedním z klíčových problémů 

kriminologie, pokud ne tím vůbec nejzásadnějším, zdá se, že se v posledních letech 

ocitla pouze na okraji zájmů současných kriminologů. Novodobé studie se spíše 

orientují na kriminalitu některých dílčích skupin, zejména mladistvých, či pachatelů 

vybraných druhů kriminality. Je to snad právě tím, že některé ze základních otázek 

vztahujících se k osobnosti pachatele se ukázaly jako velmi obtížně zodpověditelné.  

A i existující vědomosti o pachatelích jsou předkládány pouze v podobě dílčích 

okruhů. Proto je mým cílem shrnout a utřídit dostupné informace o pachatelích 

trestných činů, nikoliv samozřejmě vyčerpávajícím způsobem, ale alespoň se zlehka 

dotknout všech základních otázek s problematikou pachatele souvisejících a poskytnout 

tak pokud možno ucelený přehled dané problematiky. 

Ve vztahu k pachatelům trestných činů, je cílem kriminologie zodpovědět 

zejména tyto základní otázky: 

Zločincem se člověk rodí, či stává? Je tedy trestný čin výsledkem individuálních 

zvláštností jedince, či je spíše důsledkem působení sociálního okolí? Jinak řečeno, zda 

se rozhodneme pro přístup statický, jež hledá příčiny kriminality v jednotlivci 

samotném, nebo pro přístup dynamický, jež příčinu vidí v nežádoucím působení okolí 

nebo pro řešení, jež osciluje někde mezi těmito krajními přístupy. 

Jsou pachatelé trestných činů nadáni specifickými vlastnostmi, jež je odlišují od 

nedelikventní populace? Je tedy trestný čin u konkrétního jedince logickým důsledkem 

těchto osobnostních předpokladů nebo spíše výjimečným selháním způsobeným 

například silnými situačními tlaky? 

A zejména, zda lze pachatele trestem a v případě psychické poruchy či závislosti 

na návykových látkách léčením nebo kombinací obou ovlivnit natolik, aby v trestné 

činnosti již nepokračoval? 

Odpovědi na tyto a další otázky jsou nezbytné pro pochopení pachatele a jeho 

kriminálního chování a pro stanovení dalšího vhodného zacházení s konkrétním 

jednotlivcem. Znalost pachatele je cestou ke zvolení adekvátního trestu či ochranného 

opatření, pro stanovení výměry trestu, pro výběr vězeňského zařízení a v neposlední 
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řadě pro postpenitenciární působení. Zejména pochopení osobností pachatelů obecně je 

základním předpokladem k úspěchu při potírání zločinu a při hledání preventivních 

opatření. 
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2. Pojem pachatele z pohledu kriminologie 

Od trestněprávního pojetí pachatele je třeba odlišit pojem pachatele tak, jak jej 

chápe kriminologie. Dle kriminologického hlediska jsou pod tento pojem řazeny i 

osoby, které se dopustily trestného činu, či činu jinak trestného, ale orgány činné 

v trestním řízení je pro tyto činy nestíhají z důvodu jejich nízkého věku či nepříčetnosti. 

Kriminologie se dále zajímá i o osoby, které si uložený trest již odpykaly, které byly 

trestnému činu přítomny nebo o něm věděly, či o jedince, kteří by v důsledku svého 

sociálně patologického chování mohli být potencionálními pachateli trestného činu. 

Jedná se například o osoby závislé na návykových látkách, prostitutky, sociálně 

vyloučené osoby, extrémisty, problémové děti či osoby s disociační poruchou 

osobnosti1. 

Pro kriminologa je tedy pachatelem osoba, která spáchala trestný čin, bez ohledu 

na to, zda byla orgány činnými v trestním řízení odhalena, zda ji považují za vinnou 

nebo zda byla osvobozena například pro nedostatek důkazů. Kriminologie tedy 

z trestního práva vychází, ale není jeho rámcem plně vázána. Pokud je například 

v důsledku novely trestního práva hmotného určité jednání dekriminalizováno, pro 

kriminologii se tím nic nemění. Typickým případem bylo zvýšení minimální hranice 

škody nikoliv nepatrné z 2000 na 5000 Kč, jež se projevilo zejména v trestnosti 

některých majetkových deliktů, z pohledu kriminologie však podstata takového jednání 

zůstala stejná.2 

Trestněprávní a kriminologické pojetí se různí i v pohledu na pachatele 

nedbalostních trestných činů. Jelikož zde zcela chybí motivace spáchat trestný čin, je 

posuzování nedbalostních pachatelů pro kriminologii nevýznamné a jejich srovnání 

s pachateli úmyslných trestných činů zcela vyloučené.3 

                                                 
1 SCHEINOST, Miroslav et al. Kriminalita očima kriminologů. 1. vyd. Praha: IKSP, 2010. ISBN 978-80-7338-096-0 

2 MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologický pohled na pachatele. Trestní právo. 2008, roč. 13, č. 11 

3 MAREŠOVÁ, Alena. Pachatel trestného činu z pohledu trestního práva a kriminologa. Kriminalistika. 1996, roč. 29, č. 1 
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3. Osobnost pachatele 

Pokud jde o pojem osobnosti, kriminologie vychází z poznatků psychologie a 

forenzní psychologie, které chápou osobnost jako soubor somatických a psychických 

vlastností, které jsou determinovány geneticky a dále se vyvíjejí pod vlivem interakce 

s okolním světem.4 

U pachatele zjišťujeme jeho psychologické charakteristiky, tzn. schopnosti 

včetně inteligence, temperament, rysy, vlastnosti, emoce, sílu vůle, přístup ke světu, 

hodnotové zaměření, postoje, názory, zvyky, ale i konstituční vlastnosti, jako je stavba 

těla, zdraví, vzhled, v neposlední řadě i demografické charakteristiky a sociální rámec.5 

Ze sociálních podmínek pak hraje důležitou roli zejména rodinné prostředí, 

průběh socializace, podmínky formování osobnosti, začlenění do společnosti s důrazem 

na maladaptivní projevy, uplatňovaný životní styl, příslušnost k zločinným nebo 

sociálně závadným skupinám (prostitutky, drogově závislí, sekty, extrémistické 

skupiny), způsob trávení volného času, úroveň vzdělání, volba zaměstnání a způsob 

chování v zaměstnání. Důležitým zdrojem informací je nakonec i chování ve vězení, při 

výslechu a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.6 

Součástí posuzování osobnosti pachatelů je též i zkoumání určitých psychických 

zvláštností, jakými jsou duševní nemoci a poruchy, intelekt mimo normu, sexuální 

úchylky, stavy snížené příčetnosti a výskyt rozličných závislostí.7 

Důležitým aspektem jsou i údaje o spáchaném skutku, včetně formy zavinění, 

okolností spáchání trestného činu, motivace, kriminogenních podmínkách konkrétní 

životní situace a předcházejících trestných činech. U trestných činů spáchaných ve 

skupině se posuzuje i postavení jednotlivce ve skupině a vliv skupiny na jeho jednání.  

V rámci longitudinálních výzkumů, jež sledují kriminální kariéru jednotlivce, se 

posuzuje, proč vůbec pachatelé kriminální kariéru začínají a kdy k tomu dochází, jaká je 

jejich motivace, proč poté v kriminálním jednání pokračují, zda a proč se jejich 
                                                 

4 MEČÍŘ, Jan. Základy soudní psychiatrie pro právníky. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-209-5 

5 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

6 MAREŠOVÁ, Alena. Delikventi z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 3 

7 MAREŠOVÁ, Alena. Delikventi z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 3 
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kriminální chování časem prohlubuje, zda se u nich vytváří konkrétní kriminální 

specializace nebo se naopak jejich působnost rozšiřuje. Předmětem výzkumu je i vliv 

důležitých životních událostí, jakými jsou například manželství, děti, nemoc či výkon 

trestu, na pokračování nebo ukončení kriminální kariéry.8 

Poznání konkrétného pachatele je důležité nejen pro objasnění a vyšetření jeho 

trestné činnosti, ale též, aby bylo možno pochopit jeho jednání a odhadnout jeho 

budoucí vývoj, což má nemalý význam pro stanovení konkrétního trestu, odhadnutí 

možnosti nápravy či recidivy a pro stanovení postpenitenciární péče. Hlavním cílem 

poznání pachatele je tedy snaha předcházet kriminalitě.9 

                                                 
8 MAREŠOVÁ, Alena. Delikventi z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 3 

9 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 
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4. Teorie vysvětlující p říčiny kriminality 

Jednotlivé kriminologické školy a směry členíme dle Gibbonse na základě 

vědních oborů, jejichž poznatky a metody jsou užívány k objasnění příčin kriminality 

na: 

• biologické kriminogenetické teorie  

• psychologické kriminogenetické teorie 

• sociologické kriminogenetické teorie 

• multifaktorové kriminogenetické teorie10 

Jedinec jako osobnost vždy disponuje určitými psychologickými i biologickými 

vlastnostmi a utváří se v určitém sociálním prostředí, proto je třeba ve snaze o 

pochopení pachatele zohlednit vždy všechny tyto tři vrstvy. U některých pachatelů jsou 

jejich osobnostní charakteristiky natolik výrazné, že se projeví v jakémkoliv prostředí, u 

jiných je naopak rozhodujícím důvodem pro vznik delikvence jejich sociální prostředí, 

u většiny jedinců však všechny tyto faktory vzájemně spolupůsobí. 

U různých pachatelů mohou být tedy k vysvětlení jejich delikventního chování 

aplikovány různé teorie.11 

4.1. Biologické kriminogenetické teorie 

Biologické teorie chápou kriminalitu jako jev způsobený vrozenými 

biologickými vlastnostmi nebo získanými biologickými pochody.12 

4.1.1. Koncepce „rozeného“ zločince 

Výrazným představitelem biologicky zaměřených teorií je Cesare Lombroso, 

který jako vězeňský lékař v Turinu zkoumal z antropologických hledisek desetitisíce 

vězňů. Na základě vlastních pozorování a měření vydal v roce 1876 publikaci L‘uomo 

                                                 
10  NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

11  ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

12 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 
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delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria, ve 

které představil typ „rozeného zločince“ („reo nato“ ).13 

Lombroso chápe delikventního jedince jako atavistického morálního idiota, 

který se již morfologicky liší od normálního člověka. Zločinec je v podstatě jakýmsi 

„moderním divochem“, který se odlišuje řadou psychických i fyzických anomálií. Je 

zvláštním antropologickým typem s výraznými rysy degenerace, jak můžeme vidět i na 

Obr. 1. Rozený zločinec vyniká zejména malým obsahem lebky, ustupujícím čelem, 

delšími pažemi a citlivostí na meteorologické změny. Podle Lombrosa jsou dokonce 

některé tělesné znaky příznačné pro pachatele konkrétních trestných činů. Například pro 

vraha jsou údajně typické úzké rty, orlí nos, skelné, chladné oči a kudrnaté vlasy. Pro 

silničního lupiče zas černé oči a husté černé vlasy, hrbáči jsou pak častými žháři a 

padělateli. 14 

Obr. 1 Rození zločinci dle Lombrosa15 

 

Pokud jde o psychická specifika, rozený zločinec se vyznačuje sníženým 

vnímáním bolesti, emocionální oploštělostí, předčasnou sexuální reaktivitou, leností, 

                                                 
13 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

14 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

15 LOMBROSO, Cesare. L‘Uomo delinquente in rapporto all ‘antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria. 5. vyd. Torino: 

Fratelli Bocca Editori 
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defektním svědomím, nezdrženlivostí, ješitností, sklonem k abúzu alkoholu, 

pohotovostí k agresi, labilitou a pověrčivostí.16 

Koncepce rozeného zločince se dočkala mnoha kritik, byla jí především 

vytýkána absence měření na kontrolních skupinách nedelikventní populace. Z řad 

kritiků například i anglický psychiatr Charles Goring provedl porovnání vězňů 

s kontrolními skupinami, aniž by zjistil výrazná fyzická specifika vězňů.17 

Lombrosovi se nakonec nepodařilo prokázat dědičnost zločinnosti a později i on 

sám, pod vlivem četných kritik, uznal i jiné příčiny trestných činů, příčiny sociálního 

charakteru, jako jsou bída, alkoholismus a přistěhovalectví.18 

4.1.2. Studie genealogické 

Výzkumem dědičnosti kriminality se zabývaly i studie, jež zkoumaly osudy 

několika generací jedinců pocházejících ze stejných předků. Goddard zkoumal v šesti 

generacích rod Kallikakův. Jednalo se o vojáka fiktivního jména, který koncem 18. 

století zplodil potomka jednak se svou zákonitou manželkou, vzdělanou a bohatou 

ženou a jednak s chudou, mentálně retardovanou dívkou. Goddard při srovnání 

manželské a nemanželské linie zjistil výraznou převahu mentálně retardovaných a 

antisociálních jedinců v linii nemanželské, z čehož vyvodil závěr o dědičnosti nikoliv 

kriminality, ale oligofrenie, v důsledku které se pak jedinci stávají i zvýšeně 

kriminálními. 

Výsledky této studie z roku 1912 však nejsou průkazné zejména z důvodu 

opomenutí výrazně odlišných sociálních podmínek, ve kterých jedinci z obou skupin 

vyrůstali.19 

4.1.3. Studie na dvojčatech 

Cílem studií na dvojčatech je srovnat jednovaječná a dvojvaječná dvojčata 

pokud jde o četnost páchání trestných činů, a tak prokázat existenci nebo neexistenci 

                                                 
16 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

17 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

18 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

19 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základní kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4 
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dědičné dispozice pro kriminální chování. Pokud zde je dědičná dispozice, měl by vztah 

ke kriminálnímu jednání být shodný u jednovaječných a naopak odlišný u 

dvojvaječných dvojčat. Christiansen zkoumal v Dánsku 3586 mužských párů dvojčat 

narozených v letech 1881 až 1910 a zjistil delikventní shodu u 35% jednovaječných a u 

13% dvojvaječných dvojčat.20 

Tento výsledek je však třeba vykládat ve světle prostředí a vlivů, kterým byla 

dvojčata vystavena. S jednovaječnými dvojčaty se často pro jejich podobu zachází 

podobně a jejich prostředí je celkově více shodné než u dvojčat dvojvaječných.21 

4.1.4. Kriminalita adoptovaných dětí 

Výzkumy adoptovaných dětí, jejichž adoptivní nebo biologický otec případně 

oba spáchali trestný čin, srovnávaly zatížení kriminalitou u adoptivních synů a jejich 

biologických otců. Pokud nebyl delikventní ani biologický ani adoptivní otec, byla 

zjištěna kriminalita u 10,5 % jejich synů, pokud byl delikventní pouze adoptivní otec, 

došlo ke zvýšení o 1%, pokud byl delikventní pouze biologický otec, bylo kriminálních 

21,5 % jejich synů a pokud oba, 36,2% synů.22 

Z těchto výsledků lze dovodit určitou genetickou podmíněnost kriminálního 

jednání, studie však nezohledňují možný vliv tzv. „sociální dědičnosti“, tedy stupeň 

identifikace dítěte s rodičem a imitování jeho rolí.23 

4.1.5. Konstituční škola 

Německý psychiatr Ernst Kretschmer na základě analýzy mentálně 

patologických případů vytvořil v roce 1961 tzv. konstituční typologii. Na základě 

výzkumu 4414 kriminálních jedinců pak k jednotlivým tělesným typům přiřadil 

tendence k páchání určitých trestných činů. 

• asthenikové (vyšší hubená postava, úzká ramena, ostrý nos, podlouhlý 

obličej) páchají převážně majetkovou trestnou činnost 

                                                 
20 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

21 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

22 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

23 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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• atletikové (široká ramena, silné svalstvo, silná dolní čelist) mají sklon 

k násilným deliktům sexuální i majetkové povahy 

• pyknikové (krátké zavalité tělo, kulatý obličej) jsou pouze příležitostní 

zločinci s možností resocializace, se sklony k podvodu 

• dysplastikové (disproporcionální tělesné vlastnosti) se typicky dopouštějí 

mravnostních a násilných deliktů24 

Vztahem mezi somatotypem a osobnostními charakteristikami se zabýval i 

americký antropolog Sheldon, který v roce 1949 představil své tři somatotypy, jsou jimi 

endomorf, mesomorf a ektomorf. Mesomorfní typ, který je svou charakteristikou blízký 

Kretchmerovu atletikovi je dle Scheldona nejvíce delikventní.25  

Tento závěr později potvrdili i manželé Glueckovi v roce 1956, když zjistili, že 

60% jejich delikventní skupiny bylo mesomorfní oproti pouhým 31% ze skupiny 

kontrolní. Tyto výsledky však neprokazují příčinnou souvislost mezi mezomorfní 

tělesnou konstitucí a kriminalitou.26 

4.1.6. 47-XYY syndrom – „chromozóm vrahů“ 

Zastánci teorie o úzkém vztahu abnormální chromozomální struktury a 

kriminálního jednání věří, že přidaný pohlavní chromozom Y u mužů způsobuje 

nadměrný růst a postižení mozku, jež se projevuje sníženým intelektem, zvýšenou 

agresivitou a protispolečenským jednáním. Výzkumy takto postižených jedinců 

provedené Witkinem  a Mednickem v sedmdesátých letech v Kodani prokázaly, že tito 

jedinci spáchali výrazně více deliktů než kontrolní skupina. Tento jev je však velmi 

vzácný a proto má pro výzkum pachatelů jen malý význam.27 

Podle novějších výzkumu se lze dokonce domnívat, že tito muži jsou spíše méně 

agresivní než jedinci s XY.28 

                                                 
24 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

25 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

26 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

27 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 

28 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 
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4.1.7. Endokrinologické teorie 

Endokrinologické teorie spojují kriminální jednání s poruchami žláz s vnitřní 

sekrecí, které prostřednictvím centrálního nervového sytému ovlivňují temperament a 

mohou vést k delikvenci. Berman vyšetřil v roce 1938 skupinu 250 vězňů v Sing-Singu 

a ve srovnání s kontrolní skupinou u nich našel až trojnásobnou poruchovost žláz 

s vnitřní sekrecí. Tyto výsledky však již další studie nepotvrdily. Výskyt 

endokrinologických poruch je pravděpodobně rozšířen v populaci rovnoměrně.29 

4.1.8. Hyperkinetické poruchy 

Otázka tzv. hyperkynetické poruchy, kterou ve starší literatuře nacházíme pod 

názvem lehká mozková disfunkce (LMD), je stále aktuální v dětské psychiatrii. Tato 

porucha, která je v Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (MKN-10) zařazena pod F90, je v současné americké klasifikaci 

nemocí označována jako attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD ). Jde o 

mikroskopické mozkové poškození, patrné z abnormálního záznamu 

elektroencefalografu, způsobené například těžkým porodem, bezvědomím v raném 

dětství, či genetickým podmíněním. 30 

Hyperkinetická porucha, která se projevuje agresivitou, delikvencí a disociálním 

chováním postihuje až 10% dětí, z toho chlapce až desetkrát častěji než dívky. Hlavními 

příznaky jsou narušená pozornost, hyperaktivita, impulzivita a nedostatečná 

sebekontrola.31 

Možná souvislost hyperkinetické poruchy s delikventním chováním byla 

sledována v mnoha studiích zkoumajících parametry EEG. Jenkins a Parcella zjistili 

vysoký výskyt EEG abnormalit u delikventních chlapců. Tyto dysfunkce přispívají 

k delikvenci jednak jako bezprostřední příčina, jednak nepřímo jako zdroj nevhodné 

socializace. Obvykle dochází k mimointelektovému selhávání v prospěchu, doma bývají 

                                                 
29 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

30 WHO. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) [online]. Ženeva: WHO, 

2008, Last update 1. 1. 2012 [cit. 2012-16-01]. Dostupné z : <http://www.uzis.cz/system/files/mkn-abecedni-seznam_1-1-

2012.pdf>. ISBN 92-4-154649-2 

31 RABOCH, Jiří; Zvolský, Petr et al. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-140-8 
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tyto děti často trestány a napomínány, může se tak u nich rozvinout pocit neúspěšnosti a 

selhání, jež může sekundárně přispět ke vzniku delikvence.32 

Biologicky orientované teorie se pokoušejí vysvětlit vznik kriminálního 

jednání výlučně na základě vnitřních činitelů biologické povahy, jejich pohled na 

osobnost pachatele je tedy značně zjednodušený a jednostranný, nepřihlížejí k vnějším 

vlivům, sociálnímu prostředí, ani k podílu oběti na kriminogenezi.33 

Přestože většina těchto teorií již byla vyvrácena nebo překonána, nelze ani dnes 

zcela ignorovat biologické faktory. Genetická predispozice může hrát výraznou roli 

v páchání trestné činnosti, zvlášť je-li podporována vlivy prostředí. Do této kategorie 

můžeme zahrnout také delikventní chování, které vzniklo jako kompenzace 

nejrůznějších tělesných i smyslových defektů, jako je malá postava, obezita, kožní vady 

či různé formy zmrzačení. Při nevhodném zacházení s takto postiženými osobami 

mohou u nich vznikat závažné osobnostní problémy, jež se mohou veřejně manifestovat 

antisociálním chováním.34 

4.2. Psychologické kriminogenetické teorie 

Psychologické teorie vycházejí z problematiky osobnosti pachatele, jeho 

duševních stavů a z jeho psychické konstituce, která může být vrozená či získaná.35 

4.2.1. Oligofrenie 

Po vzniku inteligenčního Binet-Simonova testu v roce 1905, z něhož byl poté 

německým psychologem W. Sternem odvozen inteligenční kvocient, došlo 

k rozsáhlému testování kriminální populace, při němž byl mezi pachateli opakovaně 

zjištěn velmi vysoký podíl rozumově zaostalých jedinců. Na základě těchto výsledků 

Goddart spolu s dalšími mylně vyvodil závěr, že slabomyslnost je kauzálním faktorem 

delikvence.36 

                                                 
32 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6  

33 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

34 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

35 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

36 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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Pozdější rozsáhlé srovnávání prokázalo, že mírou inteligence se delikventní a 

nedelikventní populace podstatně neliší. Rozdíly v IQ činí v průměru 8 bodů ve 

prospěch nedelikventních jedinců, tento rozdíl však můžeme nalézt i u konformních 

občanů pocházejících ze stejného sociálního prostředí jako testovaní delikventi. Nižší 

intelekt je tedy spíše doprovodným symptomem, než kauzálním faktorem delikvence. 

Výsledky testovaní ukazují, že delikventi jsou méně úspěšní v úkolech závislých na 

školním vzdělání.37 

Nižší zjištěná inteligence může být také vysvětlena tím, že kriminální jednání 

méně inteligenčně disponovaných jedinců je snáze a častěji odhalováno, což platí 

zejména pro pachatele násilné kriminality. Naproti tomu trestná činnost pachatelů 

s vyšší inteligencí typicky směřuje do oblasti hospodářské kriminality či 

organizovaného zločinu, kde je mnohem vyšší míra latence.38 

4.2.2. Disociální porucha osobnosti 

V rámci kriminální populace je shledáno velké zastoupení psychopatů, pohybuje 

se kolem 30% a mezi recidivisty dokonce až kolem 70-100%.39 Dědičně spolu 

podmíněné patologické osobnostní poruchy u těchto jedinců často vedou k páchání 

trestných činů.40 V aktuální Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (MKN-10) byl pojem psychopatie nahrazen neutrálnějším 

výrazem Disociální porucha osobnosti (F60.2).41 

Disociální porucha osobnosti je definována jako trvalý a těžko ovlivnitelný 

vzorec osobnostních rysů, které se odlišují od aktuální sociokulturní normy. Její 

součástí jsou nadměrně zvýrazněné některé vlastnosti osobnosti, odchylky v citovém 

prožívání, uvažování i chování. Jejím důsledkem je narušení vztahu k sobě i jiným 

lidem a společnosti. Projevuje se podivným až hrubě rušivým chováním, jehož důsledky 

                                                 
37 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

38 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

39 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

40 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základní kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4 

41 WHO. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) [online]. Ženeva: WHO, 

2008, Last update 1. 1. 2012 [cit. 2012-16-01]. Dostupné z : <http://www.uzis.cz/system/files/mkn-abecedni-seznam_1-1-

2012.pdf>. ISBN 92-4-154649-2 
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trpí sám jedinec, ale především jeho okolí, sníženou tolerancí k zátěži, nedostatečným 

náhledem na nepřiměřenost vlastního chování a neschopností poučit se ze zkušenosti.42 

Jedinci postižení touto poruchou jsou nepoučitelní v přesvědčení, že příští trestný čin již 

provedou tak dokonale, že nebudou dopadeni a neprožívají, nebo nejsou schopni 

prožívat pocit viny. Za svá opakovaná životní selhání obviňují společnost, úřady, vládu, 

ale nikdy sebe. Jsou lhostejní k citům jiných osob a zcela jim chybí schopnost empatie. 

Je pro ně typický nedostatečný rozvoj vyšších citů „moral insanity“, snadno navazují 

kontakty s druhými, nejsou je však schopni udržet a jejich partnerské vztahy nepřesahují 

dobu jednoho roku. Mají nízkou toleranci na neúspěch, zvýšenou afektivní dráždivost a 

agresivitu. Již v dětském věku se dopouštějí záškoláctví, útěků z domova, lžou, trýzní 

zvířata a slabší spolužáky. V dospělém věku nevydrží delší dobu v pracovním poměru a 

jako rodiče zanedbávají péči o dítě. Odmítají dodržovat pravidla a zákony, neboť jsou 

jim lhostejné.43 

Mezi osobami s disociální poruchou osobnosti můžeme nalézt tak vysoké 

zastoupení zločinců zejména proto, že trest na ně nemá účinek a jelikož se nenechají 

ovlivnit trestem, dopouštějí se trestné činnosti zpravidla opakovaně. Tyto závěry však 

v žádném případě neznamenají, že každý takto postižený jedinec je potenciálním 

kriminálníkem.44 

4.2.3. Teorie rozdílné podmíněnosti 

Eysenck ve své teorii z roku 1964 vychází z učení v podobě pavlovovského 

podmiňování. Vytvoření svědomí jednotlivce pokládá za podmíněnou strachovou 

reakci, která vzniká opakovaným trestáním dítěte za nevhodné chování. Za delikventy 

Eysenck považuje extraverty, kteří se vyznačují nedostatečnou schopností podmiňovat, 

v důsledku čehož nemají dostatečně vyvinuté svědomí.45 

Eysenck je tvůrcem tzv. třídimenzionálního modelu osobnosti, zobrazeného na 

Obr. 2, jehož jednotlivé dimenze představují: 

                                                 
42 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající  profese. 3. vyd. Praha: Portál, ISBN 80-7178-802-3 

43 RABOCH, Jiří; Zvolský, Petr et al. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén, 2001. ISBN 80-7262-140-8 

44 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

45 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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• extraverze/ introverze 

• emoční stabilita/ labilita 

• psychotičnost 

Obr. 2 Eysenckův model osobnosti46 

 

Každá z těchto dimenzí vyjadřuje kontinuum, jež probíhá mezi krajními 

polohami, přičemž delikvence je spojena s vysokou extraverzí, emoční labilitou a také 

psychotičností. Psychoticismus je zde charakterizován jako nepřizpůsobivost, 

vyhledávání rozruchu, nepřátelskost, či vyhledávání nebezpečí. Eysneck je také tvůrcem 

stále využívaného osobnostního dotazníku PEN (v ČR DOPEN), který je významným 

nástrojem sloužícím k diagnostice pachatele.47 

4.2.4. Sociálně psychologická teorie kriminogeneze 

Jeffery a Akers vycházejí ve svých tezích stejně jako Eysenck z učení, ale 

narozdíl od Eysencka, který chápe učení jako podmíněný reflex, zde jde o učení 

sociální, ve formě kladného a záporného zpevňování, zejména formou nápodoby. 

Delikventní jednání je naučené v určitých sociálních podmínkách, a aby získalo trvalý 

ráz, musí být prostřednictvím vnějších vlivů posilováno a zpevňováno. Pokud je ale 
                                                 

46 EYSENCK, Hans J.; EYSENCK, Michael W. Personality and individual differences: a natural science approach. New York: 

Plenum Press, 1985, ISBN 0306418444 

47 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 
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naopak trestáno při současném nabídnutí alternativních forem konformního jednání, 

může být delikventní jedinec resocializován.48 

4.2.5. Psychoanalytická teorie 

Psychoanalytická teorie, která je založena na učení rakouského psychiatra 

Sigmunda Freuda, se v kriminologii uplatnila jen okrajově ve dvacátých a třicátých 

letech. Příčinu kriminality hledá v období raného dětství jedince. Delikventní jedinec 

trpí vnitřním konfliktem v důsledku „Oidipova“ či „Elektřina komplexu“ vzniklého 

v dětství, jejichž obsahem je hypotéza o zavraždění rodiče stejného pohlaví a incestním 

vztahu k rodiči opačného pohlaví. Daný jedinec pak trpí nevědomým pocitem viny a 

úzkosti a potřebou trestu, dopouští se tedy trestného činu s cílem být potrestán. 49 

4.2.6. Cambridge-Somerville- Youth- Study 

Z psychologicky orientovaných teorií vycházelo velké množství resocializačně a 

psychoterapeuticky zaměřených studií, přičemž jednou z nejvýznamnějších byla 

v letech 1939-1945 studie dětí pocházejících z bostonských předměstí Cambridge a 

Somerville. Z rizikových, delikvencí ohrožených dětí ve věku 5-13 let byly vytvořeny 

dvě skupiny o 325 členech. Členům první skupiny byla poskytována individuální 

psychoterapeutická a poradenská činnost, doučování, církevní péče a pomoc sociálních 

pracovníků, členům kontrolní skupiny nikoliv.50 

Při opakovaném zkoumání jejich dalších životních osudů bylo zjištěno, že 

členové obou skupin se dopouštěli delikventního jednání ve srovnatelném rozsahu a u 

experimentální skupiny se dokonce objevily některé nepříznivé vedlejší účinky jako 

zvýšená závislost na pomoci zvenčí.51 

4.3. Sociologické kriminogenetické teorie 

Sociologické teorie hledají příčiny kriminality ve společenském prostředí jak 

v užším smyslu (rodina, škola, pracoviště), tak v širším pojetí zahrnujícím celou 

                                                 
48 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 

49 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základní kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha : Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4 

50 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 

51 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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společnost a tyto vlivy prostředí považují při vzniku kriminality jednotlivce za 

rozhodující.52 

4.3.1. Teorie anomie 

Francouzský sociolog Émil  Durkheim  zavedl v roce 1893 pojem anomie pro 

stav bezzákonnosti, ve kterém se zhroutily normy i morálka. Právě anomie je zdrojem 

deviantního chování, jelikož uvolněný prostor bez pravidel se naplňuje delikvencí. 

K anomii dochází v moderních společnostech v důsledku sociálních změn. Durkheim 

chápe kriminalitu jako normální jev, jež je součástí každé společnosti. Zločin je pro 

společnost prospěšný v tom smyslu, že zvyšuje solidaritu konformních členů 

společnosti a posiluje jejich normy a hodnoty.53 

4.3.2. Teorie odchylného chování 

Americký sociolog Robert King  Merton  rozpracoval teorii anomie 

v podmínkách americké společnosti dvacátých let. Jako zdroj kriminality vidí 

diskrepanci mezi žádoucími cíly a možnostmi jejich dosažení, mezi „americkým snem“ 

a tvrdou realitou. Hlavní cíle americké společnosti jsou úspěch a peníze, ale přístup 

k těmto cílům není ve společnosti rozdělen rovnoměrně a jsou dostupné hlavně 

privilegovaným vrstvám, proto někteří jedinci k jejich dosažení používají prostředky 

sociálně nepřípustné.54 Ve stavu anomie tak dochází ke čtyřem možným typům 

deviantního chování, specifikovaným v Tab.1. 

Pro kriminální jednání je pak významná zejména kategorie inovace, kde jsou 

předepsané cíle dosahovány nelegitimní cestou.55 
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Tab. 1 Typy chování dle R. K. Mertona56 

 

 
KULTURN Ě 

PŘEDEPSANÉ CÍLE 

INSTITUCIONÁLNÉ 

POVOLENÉ 

PROSTŘEDKY 

KONFORMITA Přijetí Přijetí 

INOVACE Přijetí Zamítnutí 

RITUALISMUS Zamítnutí Přijetí 

ÚNIK Zamítnutí Zamítnutí 

REBELIE Nahrazení Nahrazení 

4.3.3. Teorie sociální dezorganizace 

Zkoumáním kriminality v závislosti na jejím geografickém rozložení se zabývala 

tzv. Chicagská škola, tento směr zájmu je znám jako sociální ekologie. Teorie sociální 

ekologie se opírá zejména o práci Ernesta Burgesse „The city“, která analyzuje růst 

města. Město se vyvíjí v určitých zónách, ve středu je centrum jako obchodní zóna, 

kolem něj se rozkládá tzv. přechodná zóna, tato oblast je vzhledem k neustálému 

rozšiřování se centra velmi nestabilní, na okraji města jsou pak zóny obytné.57 

Na Burgessovu práci navazuje Teorie sociální dezorganizace, jež vznikla ve 20. 

a 30. letech, prací C. R. Shawa a H. D. McKaye. Přechodná zóna města je právě díky 

své nestabilitě obývána chudým obyvatelstvem, ve velmi vysoké míře se zde vyskytuje 

kriminalita, prostituce, alkoholismus, sebevraždy, dětská úmrtnost a chudoba. Výzkumy 

ukázaly, že tyto jevy nemohou být vysvětleny pouze druhem populace, jež zde žije, ale 

také odlišnou sociální organizací, tzv. sociální dezorganizací.58 

 Pro stav dezorganizace je typická absence sociální kontroly, deziluze, 

hodnotová dezorientace, úpadek mezilidských vztahů a anonymita. Takto uvolněný 

prostor se pak naplňuje alternativním řádem. V tomto prostředí je kriminalita 

                                                 
56 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2 

57 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2 

58 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2 
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považována za běžný důsledek vnějších okolností a může sloužit jako základ kariéry, 

které je možno v tomto prostředí dosáhnout, tzv. „ Community Crime Career“.59 

Tato teorie se ukázala použitelná i v evropských podmínkách, objasňuje však 

pouze kriminalitu sociálně slabých vrstev a není schopna zodpovědět otázku, proč se ne 

každý jedinec v tomto prostředí stane kriminálním.60 

4.3.4. Teorie diferencované asociace 

Autor teorie diferencované asociace, vzniklé ve 30. letech v rámci Chicagské 

školy, Edwin Sutherland chápe delikvenci jako naučené chování, které je již od mládí 

kulturně přenášeno v malých sociálních skupinách prostřednictvím sociálního učení. 

Jedinec přejímá jednak behaviorální složku kriminálních vzorů (učí se techniky páchání 

trestných činů), jednak kulturní složku, jež obsahuje přejímání motivů a postojů.61 

Svoji teorii aplikoval Sutherland i na kriminalitu „bílých límečků“, jako na 

kriminalitu středních vrstev spočívající ve vědomém porušování předpisů při výkonu 

profese. Kriminalita zde není důsledkem chudoby, ale naopak zde působí vzory 

v podobě bezohledných a úspěšných podnikatelů.62 

Sutherland byl kritizován za opomíjení osobních charakteristik jedinců, jež by 

objasnily, proč nenastoupí kriminální kariéru všichni jedinci vystaveni stejným vzorům. 

Sutherlandův pokračovatel Daniel Glaser ve své teorii diferenciální identifikace proto 

zohlednil i osobnost jednotlivce, který nepřejímá vzory mechanicky, ale na základě 

svobodného výběru.63 

4.3.5. Teorie kriminální subkultury 

Teorie kriminálních subkultur vznikla v americkém prostředí padesátých a 

šedesátých let. Zastánci této teorie při zkoumání zejména městských gangů mládeže 

dospěli k závěru, že k dosažení životních cílů, kterými jsou především úspěch a 

                                                 
59 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

60 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

61 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2 

62 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

63 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 
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bohatství, jsou připraveny legitimní cesty pro jejich dosažení pouze pro střední a vyšší 

společenské vrstvy, zatímco nižším vrstvám zbývají pouze cesty zločinu.64 

Tyto koncepce bývají označeny jako teorie napětí „strain theory“, jelikož 

deviantní chování chápou jako důsledek společenského tlaku. Nejvýznamnějším dílem 

je studie Alberta  Cohena z roku 1955 nazvaná Delikventní chlapci. Podle Cohena 

gangovou subkulturu charakterizuje především: 

• neutilitární jednání (primárně nezaměřené na hmotný prospěch) 

• zlomyslnost 

• negativismus 

• hédonismus 

• proměnlivost aktivit 

• skupinová autonomie (loajalita vůči členům gangu) 

Funkcí delikvence pak je dosažení alternativního statusu, ale také pomsta 

systému.65 

Naopak David Matza zdůrazňuje svobodnou vůli jednotlivce. Pocit beznaděje a 

neukotvenosti „drift“ mohou sice předcházet delikvenci, delikvence sama o sobě je ale 

chtěné chování. K překonání výčitek svědomí slouží tzv. „techniky neutralizace“, které 

umožňují jedinci ospravedlnit své chování a lze je rozdělit do 5 skupin: 

• popření zodpovědnosti 

• popření bezpráví 

• popření oběti 

• odsouzení soudců 

• odvolávání se na vyšší loajalitu 

Pro mladistvé je pak delikvence velice atraktivní, nabízí jim alternativní 

hodnoty, vzrušení, pocit mužnosti, pohrdání rutinní prací a v neposlední řadě slouží 

k zahnání nudy.66 
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Teorie sociálních subkultur jsou v evropském kontextu aplikovatelné zejména na 

příslušníky etnických minorit.67 

4.3.6. Teorie kulturního konfliktu 

Thorsten Sellin považuje ve své teorii za jednu z příčin kriminality rozdíl 

v kulturních hodnotách imigrantů a domácího obyvatelstva. Každá skupina má své 

vlastní normy, jež definují konformitu a deviaci, a pokud normy jedné skupiny migrují, 

či přijdou do kontaktu s normami jiné skupiny, dochází k napětí, které někteří řeší 

kriminálním jednáním.68 Sellin rozlišuje mezi konfliktem primárním při emigraci 

jedince a sekundárním, jež představuje konflikt majoritní společnosti s menšinovou 

kulturou, přičemž oba tyto konflikty mohou být kriminogenní.69 

4.3.7. Teorie sociální kontroly 

Tyto teorie z konce šedesátých let vycházejí z významu selhání kontrolních 

mechanismů pro vznik delikvence. Lidé dodržují normy díky mechanismům sociální 

kontroly, ať už vnitřním, které představují zvnitřnělé sociální normy, nebo vnějším 

v podobě společnosti a jejích institucí.70  

Významná je zejména koncepce Travise Hirshiho  založená na čtveřici 

sociálních vazeb: 

• připoutání ke společnosti („attachment“)- projevuje se respektem k přáním a 

očekáváním druhých 

• vazba na společnost („commitment“)- časová i osobní investice do vzdělání, 

budoucnosti a sociálních vazeb 

• začlenění do společnosti („involvement“)- rozsah konvenčních aktivit 

• víra („belief“)- akceptace a schválení morálních a společenských hodnot 

                                                 
67 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha : IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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K delikventnímu jednání dle Hirshiho dochází, pokud jsou tyto sociální vazby 

oslabené, deviantní jedinec postrádá pocit sepětí s ostatními a necítí se být svázán 

sociální kontrolou.71 

Podle Hirsiho  a Gottfredsonovy teorie sebekontroly je pro delikventy typické 

osobnostní založení „tady a zde“, ve svém osobním i pracovním životě jsou nestabilní, 

jsou lhostejní k druhým a mají nízkou schopnost sebekontroly. Delikty jim umožňují 

snadné a rychlé uspokojení potřeb a přání a zároveň jsou pro ně riskantním a 

vzrušujícím zážitkem.72 

F. Ivan Nye vychází z předpokladu, že konformita je důsledkem rodinné 

výchovy a je zajišťována vnitřní a vnější či přímou a nepřímou sociální kontrolou. Na 

přímé kontrole se podílejí zejména rodiče, učitelé, vrstevníci i formální instituce. Podle 

Nye jsou dívky méně deviantní právě proto, že jsou vystaveny větší kontrole. Nepřímá 

kontrola je pak dána citovými vazbami jedince ke svým blízkým a jedinec je konformní 

z důvodu zachování těchto vazeb.73 

Sociální kontrola dítěte ale nesmí být ani příliš slabá, ani příliš silná, oba 

extrémy totiž mohou vést k delikvenci. Tento názor potvrzuje i teorie rovnováhy 

kontroly Ch. R. Tittleho. Nedostatek kontroly ústí v majetkovou a násilnou kriminalitu 

či drogový abúzus. Naopak přemíra kontroly produkuje zneužívání svěřených 

pravomocí, trestnou činnost proti životnímu prostředí, či vydírání.74 

J. Reiss rozlišuje tři skupiny kriminogenních faktorů: 

• defekty ve vzniku vnitřních kontrolních činitelů v dětství 

• pozdější selhání vnitřních činitelů kontroly 

• absence či konfliktnost důležitých vlivů v procesu socializace.75 

Jako vzájemné působení vnitřních zábran a vnitřních činitelů vysvětluje 

kriminalitu W. C. Reckless v tzv. teorii zábran. Na jedince působí nepříznivé životní 
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události, a pokud na jedince zároveň nepůsobí v opačném směru vnitřní zábrany, 

dochází u něj k delikventnímu jednání. Jako příčinu kriminálního chování vidí zejména 

poruchovou sebekoncepci, nízkou frustrační toleranci, neodpovědnost, nedostatečné 

vnitřní zábrany, slabou sebekontrolu a kriminální infekci v rodině či ve skupině 

vrstevníků.76 

4.3.8. Labeling 

Labeling či etiketizační teorie staví do popředí společenskou reakci na 

delikventní jednání a předpokládá, že pachatelé se neodlišují specifickými vlastnostmi 

od nedelikventní populace. Kriminalita vzniká až v důsledku sociální etikety udělené 

institucí formální kontroly.77 

Edwin Lemert rozlišuje mezi primární a sekundární deviací. Příčiny prvočinu 

mohou být rozmanité od biologických přes psychologické, na tento prvočin pak 

navazuje deviace sekundární, jejíž příčinou je etiketování. Pachateli je za prvočin od 

instancí sociální kontroly udělena nálepka „kriminálníka“. Jedinec začne tuto etiketu 

postupně přijímat, zvnitřní ji a ta nakonec působí jako sebenaplňující se proroctví „ self- 

fulfilling prophecy“. Etiketování probíhá také na neformální úrovni, v podobě reakcí 

rodiny a nejbližšího okolí, tato rovina má pro budoucnost jednotlivce zásadní význam.78 

4.3.9. Teorie skupinového konfliktu 

Teorie skupinového konfliktu vznikla jako reakce na v USA velmi rozšířený tzv. 

„ racketeering“, tzn. vymáhání poplatků za „ochranu“ organizovanými gangy od 

majitelů podniků. Tato teorie byla později zobecněna G. B. Voldem a T. J. 

Bernardem. Podstatou je existence různých skupin ve společnosti, jež se dostávají do 

konfliktu v důsledku odlišných zájmů. Menšinové skupiny nemají možnost zlepšit své 

postavení prostřednictvím zákonodárných procesů, jejich chování je tedy dle zákonů 

považováno za kriminální, protože sociální řád je produktem mocných skupin.79 
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V důsledku těchto vlivů vzniká v sedmdesátých letech tzv. radikální 

kriminologie, která vychází z teorie konfliktu tříd a z učení K. Marxe . Kriminální 

jednání pojímá jako vztah mezi mocenskými institucemi, jejich zákony a jedincem, 

nebo dokonce jako přirozenou reakci jedince na tlak kapitalistické společnosti. 80 

Kritická kriminologie vidí podstatu kriminálního jednání v jeho společenském 

označení, odmítá rozlišování mezi zločinci a konformními občany, v krajních případech 

dokonce považuje kriminalitu za produkt orgánů formální kontroly, za společenskou 

konstrukci, která sama o sobě neexistuje81 

4.3.10. Neoklasické teorie 

Do této skupiny lze zahrnout koncepce, které chápou trestný čin jako výsledek 

pachatelovy svobodné volby. Mezi jinými se patří i teorie racionální volby, teorie 

běžných činností a ekonomická teorie racionální volby. Tyto teorie vycházejí již 

z myšlenek italského učence Cesara Beccaria a anglického právníka Jeremy Benthama, 

který na člověka nazírá jako na tvora hédonistického, maximalizujícího své potěšení a 

minimalizujícího utrpení.82 

Dle teorie racionální volby (Rational Choice Theory) Clarka  a Cornishe 

z poloviny sedmdesátých let se tedy pachatel svobodně rozhoduje, zda spáchat trestný 

čin k uspokojení svých potřeb, či nikoliv, přičemž hodnotí všechna rizika a výnosy.83 

Podle Cohenovi a Felsonovi teorie běžných činností (Routine Activities Theory), 

původně z roku 1979, je trestný čin výsledkem každodenní interakce pravděpodobného 

pachatele, vhodného cíle a způsobilého strážce, ke které dochází v běžném životě 

neustále, přičemž absence strážce vytváří nejlepší podmínky pro spáchání zločinu.84 

Příbuznou teorií je teorie životního stylu (Life Style Theory) z roku 1978, 

k jejímž tvůrcům patří Gottfredson a Garofalo. Patří mezi viktimologicky orientované 
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teorie a dle jejího pojetí se lidé v závislosti na jejich životním stylu vystavují v různé 

míře nebezpečným situacím. 85 

V opozici k těmto teoriím je třeba poukázat na to, že opravdu ne každý jedinec 

je ve svém uvažování racionální a schopen svobodné volby a i v případě racionálního 

jedince mají tyto teorie pouze omezenou platnost. V případech trestných činů 

spáchaných impulzivně se tyto teorie neuplatní ani u racionálně smýšlejících jedinců.86 

4.3.11. Teorie životní cesty 

Teorie životní cesty (Life Course Theory), vznikající na přelomu 80. a 90. let, 

taktéž nazývaná vývojovou kriminologií, sleduje vývoj kriminality v životní dráze 

jednotlivce. Zjišťuje, proč se jedinec začal chovat kriminálně, proč v kriminálním 

jednání pokračuje (perseverace), proč se jeho útoky stupňují (eskalace) a z jakého 

důvodu v kriminální činnosti ustává (vyhasnutí). Hlavním výzkumným nástrojem jsou 

zde longitudinální studie sledující kriminální kariéru jednotlivce a její ovlivnění 

vnitřními faktory i vnějšími událostmi. Zločin pojímají jako výsledek interakce mezi 

pachatelem a jeho sociálním okolím a analyzují životní okolnosti s rizikovým 

potenciálem.87 

Sociologicky orientované teorie považují kriminalitu za společenský fenomén. 

Přihlížejí ke geografickému rozložení kriminality, k míře nezaměstnanosti, urbanizaci, 

migraci, kulturním konfliktům, či ke sdružování jedinců. Kriminologie často využívá i 

poznatků Sociální geografie, která se zabývá územním rozložením lidských aktivit a 

příčinami a důsledky tohoto rozmístění. 88 

Sociální prostředí má nepochybně význam, ať již větší či menší, při vzniku 

delikventního chování. Jako rizikový faktor byl prokázán zejména nízký 

socioekonomický status rodičů, nízké vzdělání, neúplná rodina, deviantní parta, školní 

                                                 
85 ZAPLETAL, Josef. Zločin jako volba : k neoklasickým kriminologickým teoriím. Kriminalistika. 2003, roč. 36, č. 3 

86 MOULISOVÁ, Marcela. Motivace k páchání trestné činnosti ve světle teorie racionální volby. Kriminalistika. 2005, roč. 38, č. 3 

87 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

88 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha: IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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neúspěch či rizikové regiony. Žádný z těchto faktorů však sám o sobě delikvenci 

nezpůsobuje, za určitých okolností ale může podnítit její vznik.89 

4.4. Multifaktorové kriminogenetické koncepce 

Multifaktorové teorie tedy na rozdíl od jednofaktorových vycházejí při 

vysvětlení kriminality z více faktorů různého druhu a původu.90 

4.4.1. Manželé Glueckovi 

Eleanor a Sheldon Glueckovi provedli dlouhodobý rozsáhlý výzkum na pěti 

stech mladistvých recidivistech a na stejně velké kontrolní skupině se srovnatelným 

věkem, rasou i inteligencí. Výzkum pod jejich vedením prováděl tým odborníků z oborů 

psychiatrie, psychologie, sociologie i práva.91 

Glueckovi vypracovali sérii prvních predikčních tabulek pro predikci 

delikventního chování u dětí od 6 do 16 let. Tabulka založená na rodinných faktorech 

zjišťovala dohled matky nad dítětem, kázeň dítěte ze strany otce, citový vztah matky 

k dítěti, citový vztah otce k dítěti a soudržnost rodiny, druhá tabulka zjišťovala 5 

charakterových rysů: sebeuplatnění, vzdorovitost, podezřívavost, ničivé sklony a 

psychickou příchylnost.92Výsledky studie, jež byla zveřejněna v roce 1950, odhalily 

zejména poruchové vztahy k rodině, ale i ke škole a k vrstevníkům. Jako příčiny byly 

stanoveny jednak osobnostní defekty, jednak častá účast na aktivitách gangů. Po 

přezkoumání obou skupin po osmnácti letech byly u delikventní skupiny zjištěny často 

psychopatické rysy, poruchové vztahy k partnerce i dětem a nestálost v zaměstnání.93 

Výsledky studií byly podrobeny široké kritice, která se zaměřila zejména na 

přílišné přejímání dat od úřadů, jež často odrážejí pouze laické představy o 

kriminogenezi.94 

                                                 
89 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

90 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

91 KUCHTA, Josef; VÁLKOVÁ, Helena. Základní kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4 

92 BLATNÍKOVÁ, Šárka; NETÍK, Karel. Predikce vývoje pachatele. 1. vyd. Praha: IKSP, 2008. ISBN 978-80-7338-075-5 
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5. Typologie pachatelů 

Součástí kriminologických snah byly vždy i pokusy zařadit pachatele do 

navzájem odlišných skupin dle určitých znaků, které jsou pro ně typické. Typem se 

rozumí určitý soubor vlastností, rysů či jiných osobnostních znaků, jež jsou společné 

většímu počtu osob. V praxi se ve skutečnosti nesetkáváme s „čistými“ typy, ale pouze 

s přiblížením se určitému typu či typům. 95 

V počátcích kriminologie vznikaly kriminologické klasifikace zejména na 

příkladech proslulých zločinců nebo pachatelů, kteří zejména způsobem nebo 

okolnostmi spáchání svého zločinu vzbudili ohlas veřejnosti. Teprve později začaly 

vznikat typologie vytvořené zobecněním poznatků o náhodně vybraných delikventech.96 

Podřazení konkrétného pachatele pod některý typ slouží nejen k jeho poznání, 

ale usnadňuje také individuální přístup k pachateli, pokud jde o ovlivňování jeho 

chování, ukládání mu konkrétních opatření a predikci.97  

Použití typu, jakožto diagnostiky osobnosti u konkrétního individua však může 

vést k nevhodným závěrům v důsledku určitého zjednodušení. Kriminologické 

typologie však jsou i přes všechny své nedostatky dobrým základem pro poznání 

pachatele.98 

5.1. Typologie zaměřené na osobu pachatele 

Také tyto typologie můžeme dělit podle toho, zda vycházejí převážně 

z biologických, psychologických či sociologických aspektů osobnosti pachatele.99 

5.1.1. Typologie vycházející z biologických aspektů 

Mezi teorie vycházející z biologických aspektů patří i již zmíněná Lombrosova 

typologie. Lombroso rozeznával kromě „rozených zločinců“, jejichž zastoupení mezi 

kriminálními živly dle jeho studií činilo 33%, ještě delikventy z vášně a náruživosti, 
                                                 

95 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 

96 MAREŠOVÁ, Alena. K problematice klasifikace pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 1995, roč. 28, č. 1 

97 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

98 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 

99 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 
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kteří obvykle páchají pouze jeden delikt, šílené delikventy představované alkoholiky a 

hysteriky, zdánlivé delikventy, jež páchají delikt v důsledku nešťastné události, 

„kriminoloidy“, jež představují přechod mezi normálním jedincem a rozeným 

zločincem a nakonec tajné delikventy, mezi něž patří političtí či fanatičtí delikventi a 

prostitutky. Nadto Lombroso rozlišoval jednotlivé typy zločinců podle trestných činů, 

kterých se nejčastěji dopouštějí. Některé výrazné zločinecké typy, tak jak byly 

zaznamenány Lombrosem, můžeme vidět na Obr. 3.100 

Obr. 3 Typy zločinců dle Lombrosa101 

 

Typickým zástupcem je také Kretschmerova konstituční typologie 

reprezentovaná pachateli pyknického, astenického, atletického a dysplastického 

tělesného typu, či Sheldonův endomorf, mezomorf a ektomorf.102 

                                                 
100 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 

101 LOMBROSO, Cesare. L‘Uomo delinquente in rapporto all ‘antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria. 5. vyd. Torino: 

Fratelli Bocca Editori 

102 NEUMANN, Jan. Základní kriminologické školy a směry. 1. vyd. Praha: IKSP, 1998. ISBN 80-86008-53-3 
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5.1.2. Typologie vycházející z psychologických aspektů 

Významným tvůrcem typologií vycházejících z psychologických aspektů je 

nepochybně Eysenck. Eysenck ve svém modelu osobnosti odlišuje extraverta od 

introverta, neurotika od jedince emočně stabilního a navrch zavádí dimenzi jedince 

psychotického.103 

Hewitt a Jenkins se v roce 1946 pokusili o kategorizaci delikventních dětí a na 

základě 500 anamnéz došli ke třem základním typům: nesocializovaný agresivní typ, 

sociální delikvent a nadměrně inhibovaný typ. 

• nesocializovaný agresivní typ- začíná rvačky, má tendenci k přepadávání, je 

krutý a zlovolný, popírá autority 

• socializovaný delikvent- utíká od rodiny a toulá se, chodí za školu, účastní se 

činnosti gangů a společných krádeží 

• nadměrně utlumený typ- je samotářský, ostýchavý, apatický, senzitivní a 

submisivní104 

Z tohoto výzkumu vyšel i Quay, když v roce 1964 publikoval svoji typologii 

zahrnující typ nesocializovaný (psychopatický), neurotický (emočně narušený), 

subkulturální (sociální) a neschopný (nezralý).105 

Hart, Jenkins, Axelrod a Sperling v roce 1943 vypracovali na základě analýzy 

300 delikventních chlapců typologii dle faktorů, jež jsou příčinou delikvence. 

• faktor skupinové krádeže zahrnuje kooperativní a agresivní krádeže, 

gangovou aktivitu, submisivnost a destruktivitu 

• faktor násilné povahy obsahuje záchvaty zlosti, tendence k přepadení, 

citovou labilitu, negativismus, pocit méněcennosti a agresivitu 

• faktor ego-kompenzace je definován vynucováním pozornosti, agresivitou, 

chvástavostí, pasivní a aktivní homosexualitou, pocity méněcennosti a 

negativismem 

                                                 
103 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

104 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

105 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 
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• faktor pouličního gangu je příznačný touláním se, záškoláctvím, gangovými 

aktivitami a pokradmými krádežemi 

• faktor agresivity se projevuje absencí pasivní homosexuality a pokradmých 

krádeží 

• faktor vůdcovství absentuje uzavřenost a destruktivitu 

První tři faktory opět odpovídají členění na nesocializovaného, sociálního a 

emočně narušeného delikventa.106 

Autorem typologie z roku 1952 je Reiss, který klasifikoval 1100 delikventních 

chlapců do tří kategorií 

• delikvent se slabým já se vyznačuje schopností sebekontroly, ve škole byl 

spíše úspěšný, pochází spíše ze sociálně silnějších oblastí, přestupky provádí 

individuálně, delikventní chování je projevem maladaptace osobnosti 

• delikvent se slabým nadjá má sníženou schopnost sebekontroly, nízké 

sebehodnocení, je nejistý, agresivní a hostilní, pochází ze sociálně 

nepříznivého prostředí, má více sourozenců, ve škole byl spíše neúspěšný, 

často je členem delikventní skupiny 

• dobře integrovaný delikvent107 

Autorem velmi dobře propracované typologie je Jesness (1965), který třídí 

mladistvé pachatele do osmi kategorií: 

• socializovaný, přizpůsobivý 

• nezralý, pasivní 

• neurotický, úzkostný 

• nezralý, agresivní 

• kulturou podmíněný 

• vůdce 

• neuroticky se odreagovávající 

• neurotický, depresivní108 
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Zajímavá typologie pachatelů byla publikována v roce 1986 kolektivem autorů 

z tehdejšího Výzkumného ústavu kriminologického (Dobešová, Netík, Neumann, 

Suchý, Urbanová, Voňková) pod názvem Osobnost pachatele. Typologie vycházela 

z výzkumu mužů vězněných v té době v České republice. U vězňů byly zkoumány čtyři 

rysy osobnosti (emoční ladění, úroveň strukturace systému vnitřních regulativů chování, 

sociální reaktivita a asertivnost). V důsledku analýzy bylo vyhodnoceno osm typů 

pachatelů: socializovaný, nesocializovaný, konformní mormon (intelektově 

subnormální jedinec), nezdrženlivý, neurotický, hostilní (agresivní), podrobivý a 

anxiózní (úzkostný) manipulátor.109 Prvověznění pachatelé byli dle jejich závěrů spíše 

socializovaní, neurotičtí a úzkostliví, zatímco recidivisté se vyznačovali sníženou 

inteligencí, nezdrženlivostí a podrobivostí.110  

Z hledisek převážně psychopatologických vychází následující klasifikace na pět 

odlišných osobnostních typů: 

• Socializovaný typ disponuje normální osobností, jeho myšlenkové pochody 

i prožívání jsou pro okolí srozumitelné. Nalézáme u něj fungující svědomí, 

spáchaného trestného činu lituje, má strach o svou další budoucnost i 

z reakce okolí. Trestný čin je spíše epizodického charakteru a vybočuje 

z jeho dosavadního způsobu života. Motivace bývá srozumitelná i pro 

vnějšího pozorovatele, může jít například o silné situační tlaky. 

• Neurotický typ  vykazuje některé znaky neurotické poruchy jako zvýšenou 

úzkostlivost, depresivní ladění, hysterické reakce či nutkavé úkony. 

Kriminální jednání tohoto typu pachatele bývá často protestem proti jeho 

vlastní rodině jako rekce na přehlížení či dominanci rodičů, případně na 

závislost na rodičích. Jde u něj především o potřebu uznání. Často bývá 

mladého věku, ze střední či vyšší vrstvy. Trestný čin se vyznačuje 

amatérským provedením, zanecháním stop a celkové spáchání činu se jeví 

jako bezúčelné. 
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• Psychopatický typ je nápadný svéráznými a zvláštními způsoby prožívání a 

chování. Některé běžné osobnostní vlastnosti u něj chybí, zejména útlumové 

a regulační mechanismy, jiné jsou naopak zbytnělé.  

• Mentálně nedostačivý typ  se vyznačuje nízkou inteligencí. Jeho trestná 

činnost nebývá promyšlená, ale naopak přímočará a jednoduchá, často 

násilného charakteru či v podobě sexuálních útoků vůči inadekvátním 

objektům. 

• Psychotický typ trpí v době spáchání trestného činu některou z psychóz. 

Takoví pachatelé se dopouštějí především násilné trestné činnosti nápadné 

svou bizarností, nesrozumitelností a brutalitou. Motivace je pro okolí 

zvrácená a nepochopitelná.111 

5.1.3. Typologie vycházející ze sociologických aspektů 

Již v roce 1905 Franz Liszt rozlišoval zločince příležitostné, zločince ze zvyku, 

zločince, kteří jsou schopni nápravy a zločince nepolepšitelné.112 

Sutherland pak pachatele rozděluje na dvě skupiny dle jejich účasti na 

sdružování a to na skupinu se zločineckými typy a na skupinu se zločineckým 

prostředím.113 

5.2. Typologie pachatelů vycházející z kriminálního chování 

Přestože z empirických výzkumů vyplývá, že u pachatelů trestných činů 

nalézáme určité rysy a charakteristiky ve větší míře než u nedelikventní populace, jde o 

velmi široký výčet znaků, které jsou mnohdy vzájemně protichůdné a mnoho z nich 

nalezneme i u osob nekriminálních. Z tohoto důvodu je vhodnější vymezit pachatele 

vždy v souvislosti s konkrétním druhem trestné činnosti, přičemž i v rámci určitého 

druhu trestné činnosti můžeme nalézt více odlišných typů pachatelů.114 
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Na místo otázky, zda se pachatelé liší od nekriminální populace, se současná 

kriminologie zabývá spíše otázkou, jak se liší pachatelé mezi sebou navzájem.115 

D.C.Gibbons 1965 rozčlenil jednak dospělé jednak nezletilé pachatele do tzv. 

zločineckých tříd podle jejich kriminální specializace. 

Typologie dospělých pachatelů: 

• profesionální zloděj 

• profesionální zločinec- pachatel závažné trestné činnosti 

• poloprofesionální zločinec- pachatel majetkové trestné činnosti 

• neprofesionální delikvent, který spáchal jen jeden majetkový trestný čin 

• zloděj aut 

• delikvent, který nekvalifikovaně padělal šeky 

• delikvent „bílý límeček“ 

• profesionální pašerák 

• defraudant 

• pachatel, který spáchal jen jednou trestný čin proti osobě 

• agresivní psychopat 

• pachatel sexuálních násilných trestných činů 

• pachatel nenásilných sexuálních trestných činů 

• pachatel násilných sexuálních trestných činů, které se hodnotí jako pohlavní 

zneužívání 

• toxikoman 

Typologie nezletilých pachatelů: 

• delikvent- prvopachatel skupinové trestné činnosti 

• delikvent- člen asociální party 

• delikvent- náhodný účastník trestného činu party 

• příležitostný delikvent, který není členem party 

• zloděj aut 

• delikvent- toxikoman 
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• delikvent- agresor 

• delikventka 

• delikvent s neadekvátním chováním116 

Takovéto či obdobné rozřazování pachatelů je dodnes využíváno kriminalisty, 

zejména při zjišťování pachatelů neobjasněných trestných činů.117 

5.2.1. Pachatel hospodářské kriminality 

Již Sutherland, ve své koncepci „kriminality bílých límečků“ nahlíží na pachatele 

hospodářského zločinu jako na osobu vysoce společensky váženou a postavenou, která 

se dopouští trestného činu v rámci svého povolání, zneužívajíc tak důvěry v ní 

vložené.118 

Pachatelé hospodářské kriminality jsou specifickou skupinou, jež nepáchá jinou 

než hospodářskou kriminalitu. Jde o osoby s vyšším vzděláním a společenským 

statusem, především se jedná o muže. Je zde mizivé zastoupení mladistvých pachatelů, 

jelikož tento typ trestné činnosti vyžaduje často vysokou kvalifikaci v oboru. Typicky se 

jedná o osoby působící ve funkcích statutárních orgánů právnických osob s možností 

využívat interní informace o jejich hospodaření. Vysoká vzdělanost těchto pachatelů jim 

zároveň umožňuje úspěšně utajovat svou činnost. Nezřídka vykazují i velmi dobrou 

orientaci v platné legislativě a využívají jejích mezer či nejednoznačného výkladu ve 

svůj prospěch. Tito pachatelé sami zpravidla své jednání za kriminální nepovažují.119 

Na hospodářské kriminalitě se ale začínají podílet i zločinecké skupiny 

z kriminálního podsvětí, které si často najímají jako „bílé koně“ osoby z okraje 

společnosti a používají je například k zaštiťování účelově založených společností.120 
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5.2.2. Pachatel majetkové kriminality 

Pachatele majetkové kriminality je velmi obtížné více přiblížit, jedná se totiž o 

velmi různorodou skupinu jak z hlediska věku, pohlaví, tak inteligence a vzdělání. 

Pokud jde o krádeže, častými pachateli jsou osoby z nižších společenských vrstev či 

dokonce osoby drogově závislé. Ze všech kategorií trestné činnosti je zde nejvyšší 

zastoupení mladistvých a vyšší podíl recidivistů. Značná část krádeží je kromě 

příležitostných pachatelů páchána i profesionály, mnohdy napojenými na organizovaný 

zločin. 

5.2.3. Pachatel násilné kriminality 

Pachateli násilné kriminality jsou v mnohem větší míře muži než ženy, nejčastěji 

do třiceti let věku, častěji pocházejí z nižších sociálních vrstev, spíše z města než 

z vesnice a jsou spíše nevzdělaní. U pachatelů násilných deliktů nalézáme extrémně 

vysoký výskyt psychických poruch, hovoří se až o 70%. Podle četnosti výskytu jde o 

disociální poruchu osobnosti, chronický alkoholismus, slabomyslnost či lehkou 

mentální retardaci, psychózy a nad 60. let věku i demenci.121 

Jednotný profil vraha neexistuje, tohoto činu se mohou dopouštět velmi 

různorodí jedinci. U všech však byla opakovaně zjištěna nedostatečná schopnost 

vcítění, snížená adaptibilita a chudé sociální kontakty. Mohou vykazovat nízkou 

schopnost sebekontroly a primitivní myšlení nebo naopak vysokou inteligenci a silnou 

sebekontrolu. Často u nich hraje výraznou roli alkohol a to jednak jako činitel 

způsobující momentální intoxikaci, jednak působící trvalé změny organismu. 

Charakteristika nájemných vrahů bude samozřejmě zcela odlišná. 122 

Rode a Scheld rozčlenili pachatele vražd do tří skupin: 

• Afektivní  pachatel jedná pod vlivem tzv.„afektivní agrese“. Je osobnostně 

labilní se zhoršeným ovládáním, čin páchá v důsledku vyhrocené emotivní 

situace, vražda je tedy převážně situačně podmíněná. Typicky jde o 

partnerské vraždy, kdy jeden z partnerů neunese rozpad intimního vztahu 

nebo případy, kdy oběť domácího násilí usmrtí agresora. Zajímavým 
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fenoménem je vražda- následná sebevražda, kdy se pachatel po vraždě sám 

usmrtí. Pravděpodobnost recidivy je u afektivních pachatelů obecně nízká. 

•  Deviantní pachatel vraždí v souvislosti s psychickou poruchou, nejčastěji 

v oblasti sexuality. Typickým zástupcem je sadisticky motivovaný pachatel. 

Je motivován zevnitř, situační faktory zde nehrají výraznou roli. Pachatel 

nemá k oběti žádný osobní vztah, útočí na náhodnou oběť, aby uspokojil své 

představy, není zde žádný utilitární důvod. Jde o velmi nebezpečného 

pachatele se špatnou prognózou. 

• Racionální pachatel se dopouští tzv. „chladné agrese“. Definuje ho chudá 

emocionální stránka, osobnostní rigidita, snížená plastičnost chování a 

prožívání. Jedná chladnokrevně a s rozmyslem, zvažuje rizika, usmrcení 

oběti je naplánováno a spojeno se ziskem. Role situačních faktorů je nízká, 

pachatel si vhodnou situaci vytváří, prognóza je spíše nepříznivá.123 

Samostatnou kapitolou jsou sérioví vrazi, tedy vrazi, kteří vraždí alespoň třikrát, 

na různých místech a s časovým odstupem. Ty je třeba odlišit od vrahů masových, 

vraždících čtyři a více lidí najednou. Zatímco masoví vrazi jednají pod vlivem silného 

rozrušení, zoufalství či amoku, sérioví vrazi jednají spíše plánovitě.124 

Na základě studia 36 dopadených sériových vrahů vyhodnotili Robert Ressler a 

John Douglas dva základní typy, toto rozlišování se používá zejména pro potřeby 

profilování: 

• neplánující asociální pachatel (disorganized asocial offender)- psychicky 

nevyrovnaný, nepořádný, chybějící či alkoholický otec, potíže ve škole, 

nikoliv však z důvodů inteligence, samotář, nekvalifikovaný, nedbalý 

v hygieně i v oblékání, neplánuje, k činu dochází v blízkosti domova či 

práce, při činu se necítí dobře, pocity potlačuje alkoholem, chodí na pohřeb 

oběti 

• plánující nesociální pachatel ( organized nonsocial offender)- spořádaný 

život, pedant, dominantní matka, má vážnou známost nebo manželku, obět si 
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vyhlédne i z daleka, má povrchní šarm, okázale se obléká, nesnáší kritiku, je 

přesvědčen, že ví všechno nejlépe, sleduje zprávy o zločinu a dovede je 

využít ve svůj prospěch125 

Typologie sériových vrahů Holmese a de Burgera vychází oproti tomu 

z motivace k zabíjení. 

• vizionářští vrazi- slyší hlasy či trpí halucinacemi, které je nabádají 

k vraždění, psychotici 

• misionářští vrazi- jejich cílem je zlikvidovat určitou skupinu lidí (např. 

prostitutky), očistit od nich společnost, své kriminální jednání si plně 

uvědomují 

• hédonističtí vrazi- vraždí kvůli požitku ze zabíjení 

1. zážitkoví vrazi vychutnávající si adrenalin 

2. vrazi z rozkoše- sexuální vrazi 

3. na komfort zaměření vrazi, usilující o pohodlí a radost ze života na cizí 

účet 

• na moc orientovaní vrazi- uspokojuje je možnost plné kontroly nad životem 

a smrtí, často z pomáhajících profesí126 

Mezi pachateli loupeží je výrazné zastoupení osob mladších, nevzdělaných, 

s nízkou mentální úrovní, často pocházejících ze slabších sociálních vrstev a 

z nevyhovujícího rodinného zázemí. Časté jsou sklony k alkoholismu a snahy vyhýbat 

se práci. Loupež jako taková je často páchána pod přímým vlivem alkoholu a je 

motivována snahou pachatele získat prostředky na zakoupení dalšího. Ženy u tohoto 

trestného činu vystupují zpravidla pouze jako pomocnice. Loupí z náhlého popudu, bez 

větší přípravy pod vlivem příhodné situace, často využívají handicapu oběti, ať již 

fyzického, věkového či způsobeného opilostí. 127 

Proti této skupině lupičů stojí pachatelé velkých organizovaných loupeží, 

zaměřující se zejména na finanční instituce, vyznačující se výjimečnými organizačními 
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schopnostmi a vysokou inteligencí, jejich početní zastoupení ve skupině lupičů je však 

zanedbatelné.128 

5.2.4. Pachatel mravnostní kriminality 

Pachatel sexuální kriminality je nezdrženlivý a sexuálně nevyzrálý zejména 

v důsledku zanedbané výchovy, mohou se u něj vyskytovat i poruchy sexuálního pudu. 

Nezřídka trpí omezenou schopností postihovat v plné šíři společenskou realitu. 

U některých pachatelů tohoto typu trestných činů se mohou vyskytovat i 

sexuální deviace, které ve značném rozsahu ovlivňují jejich jednání. Pro sexuální 

kriminalitu je relevantní zejména sadomasochismus a pedofilie, většina pachatelů 

mravnostní kriminality však sexuální deviací netrpí.129 

Obecně rozlišujeme dva základní typy pachatelů sexuálních trestných činů: 

• kontaktní (znásilňovači a pachatelé sexuálního zneužívání) 

• nekontaktní (exhibicionisté, internetoví pachatelé operující 

s pornografií)130 

U většiny pachatelů znásilnění můžeme stanovit shodné znaky jako u pachatelů 

násilných trestných činů, tedy nevzdělanost, nekulturnost, primitivismus a 

nezdrženlivost. Pachatel znásilnění je typicky muž, od puberty až do 60 let, nejčastěji 

však mezi 30-40 lety a k oběti mívá úzký vztah. Sadisté se dopouštějí pouze malého 

zlomku znásilnění, častěji jde o nedeviantní psychopatické násilníky, či o osoby, které si 

dostatečně nesocializovaly způsoby uspokojování svých sexuálních potřeb nebo o 

hypersexuální jedince s nedostatečnou volní kontrolou.131  

V centru zájmu jsou pro svou nebezpečnost zejména tzv. „sérioví znásilňovači“, 

jejichž typologie byla vytvořena v roce 1980 pod záštitou FBI: 

• typ kompenzujícího pachatele ( compensatory rapist)- činem si dokazuje 

svou mužnost, kompenzuje si sociální nedostačivost, je spíše submisivního 
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založení, nedopouští se přílišného násilí, čin připravuje dopředu, špehuje 

oběť, představuje si vztah s obětí 

• typ testující svou moc ( power assertiv rapist)- usiluje o dominanci, 

nadvládu, ovládán mužskými stereotypy, agresivní suverén, častý 

alkoholový abúzus, není schopen hlubších vztahů 

• typ zlostného nepřítele žen ( anger rapist)- ventiluje vztek vůči ženám, 

ponižuje oběť, brutální násilí vedoucí až k vraždě, neplánuje, přepadá 

bleskově, oběti jsou si často velmi podobné, oběť symbolizuje nenávist 

vzniklou v dětství či dospívání 

• typ sadisty ( sadistic rapist)- sexuální deviant, je vzrušován utrpením, 

přepadení se vyznačuje lstivostí a plánovitostí, oběť zadržuje i dny a mučí ji, 

oběť cíleně vyhledává jako lovec, bývá nadprůměrně inteligentní, v běžném 

životě se dokonale ovládá, své činy dokumentuje132 

Oproti tomu pachatelé pohlavního zneužívání dětí pochází z různých sociálních 

vrstev, často vykonávají profese, ve kterých jsou v úzkém kontaktu s dětmi, či pocházejí 

z okruhu přátel a známých nebo ze sousedství. Nejčastěji jde o muže, a ti mohou být 

orientováni heterosexuálně, homosexuálně či bisexuálně. Nejvyšší je zastoupení 

pachatelů ve věku mladistvých, či blízkém věku mladistvých a pachatelů mezi 40. a 60. 

rokem. Pachatele dělíme na „situační“ a „ze záliby“. Situační pachatel nepreferuje 

sexuální styk s dětmi, ale občas jej z různých důvodů zvolí, zejména z důvodu 

dostupnosti. Jde o nedeviantní muže s narušenou osobností, mohou se mezi nimi 

vyskytovat i osoby mentálně retardované, senilní či psychotické. Oproti tomu 

preferenční pedofil se vyznačuje trvalou sexuální preferencí dětí a je schopen se s nimi 

velmi dobře identifikovat a spřátelit.133  

Ženy jsou pachatelkami v 10-15% případů a to nejčastěji jako spolupachatelky 

pod nátlakem svého partnera. Mezi ženskými pachatelkami můžeme nalézt i skupinu 

tzv. „pachatelek se zátěží“, které byly v dětství samy oběťmi sexuálního zneužívání 
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nebo tzv. „milenek“, které přiřazují své oběti roli milence a jednají s ní jako s dospělým 

mužem.134 

5.2.5. Pachatel organizované kriminality 

Účastníci organizovaného zločinu se výrazně odlišují od jiných pachatelů, jsou 

skutečnými profesionálními zločinci. Jsou rozděleni na jednotlivé články, v tomto svém 

oboru pak mají vysoké odborné znalosti. Vyznačují se mobilitou, flexibilitou, 

bezproblémovým zařazením do společnosti, jsou velmi dobře materiálně zajištěni a 

často požívají vysokého statutu. V těchto znacích se velmi podobají pachateli „ s bílým 

límečkem“.135  

Pachatelé se na čin velmi důkladně připravují a zabezpečují se proti dopadení. 

Zajišťují si nepostižitelnost ovlivňováním orgánů činných v trestním řízení, 

uplatňováním vlivu a korupce, oddělováním vykonavatelů a organizátorů. Jednotliví 

členové skupiny jsou nezávislí, zároveň ale podrobeni přísné hierarchii. Role vůdce je 

odvislá od ekonomické síly, inteligence, společenského postavení a konexí.136 

V posledních letech dochází v rámci organizovaného zločinu k pozvolnému 

ústupu od násilné kriminality směrem k finanční kriminalitě ve formě daňové, 

internetové kriminality, úvěrových podvodů či padělání bezhotovostních platebních 

prostředků. Na organizovaném zločinu se podílí podnikatelsko-mocenské struktury, 

které se prostřednictvím legálních ekonomických subjektů obohacují na veřejných 

rozpočtech a uplatňují vliv na orgány státní správy a samosprávy.137 

5.3. Typologie dle intenzity kriminálního chování 

Typologie, které vycházejí z intenzity páchané trestné činnosti, jsou doménou 

zejména vývojové kriminologie. V rámci zločinců můžeme vymezit dvě základní 

skupiny, „kariérové pachatele“ (career criminals), kteří jsou nebezpečnými recidivisty 
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a dopouštějí se závažných trestných činů s vysokou frekvencí a pachatele, jejichž 

kriminální jednání je pouze epizodické povahy.138 

Na zavedení pojmu kariérového pachatele se podílela i práce Wolfganga a 

Sellina z roku 1964, ve které společně došli k závěru, že pouze malá podskupina všech 

pachatelů je zodpovědná za většinu spáchaných zločinů. 139 

Základní členění pachatelů z pohledu vývojové kriminologie je na: 

• rezistentní osoby (innocents), kteří dokáží kriminálnímu jednání odolávat 

• perzistentní pachatele (persisters), kteří se dopouštějí zločinů vytrvale 

• pachatele, kteří kriminální kariéru již ukončili (desiders)140 

Burnettová pak v důsledku analýzy pachatelů majetkové trestné činnosti 

stanovila po třech skupinách perzistentních pachatelů a pachatelů, kteří trestné činnosti 

zanechali. 

Typologie perzistentních pachatelů: 

• „požitkáři“ (hédonisté)- jsou motivováni potřebou blahobytu a pohodlí, jež 

získávají v důsledku své trestné činnosti, vyhledávají riziko a dobrodružství 

a jejich životní styl je často doprovázen alkoholem či drogami 

• „osoby samostatně výdělečně činné“- pohlížejí na kriminální činnost jako na 

způsob podnikání 

• „přeživší“- jsou závislí jedinci, kteří se dopouštějí vytrvale majetkové trestné 

činnosti na financování své existence 

Typologie desiders: 

• „neúspěšní“- dopustili se jen několika málo trestných činů a ostatní 

kriminálníci je nepovažují za skutečné zločince 

• „vyhýbaví“- jejich primárním cílem je zůstat na svobodě, strach z vězení u 

nich převážil nad ziskem z trestného činu 

                                                 
138 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 

139 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 

140 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 
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• „konvertité“- našli si nové zájmy (práce, rodina) a nejsou ochotni je ohrozit 

trestnou činností, vědomě se rozhodli nastoupit zákonnou cestu141 

Významné typologie Moffitové a Pattersona jsou rozebrány v kapitole 

zabývající se kriminalitou mladistvých. 

                                                 
141 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 
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6. Osobnostní profil delikventa 

Osoby páchající trestnou činnost lze dle Koudelkové obecně charakterizovat 

prostřednictvím čtyř dimenzí: 

1. takové chování a postoje, jež vyjadřují vady v socializaci a v emocionálním 

kontaktu s druhými 

2. hostilita chování, včetně pocitů viny, úzkosti, obav a neuspokojenosti 

3. nepřijetí obecně platných morálních norem společnosti nebo přijetí deviantních 

norem společenství, jehož je jedinec členem 

4. nezralost, nepřiměřenost, neschopnost zacházet s komplexními situacemi142 

Mnoho studií zjišťovalo, jakými osobnostními rysy se delikvent odlišuje od 

nedelikventa. U kriminální populace byl zjištěn častější výskyt některých charakteristik 

a to zejména u recidivistů, na kterých se rozličné studie převážně shodují: osobnostní 

nestabilita, impulsivita, nízká sebekontrola, hyperaktivita, agresivita, sklon 

k pesimismu, individualismus, nízké sebehodnocení, sociální nepřizpůsobivost, 

relativizování právních a morálních norem, menší zaměření na sledování cílů, orientace 

na přítomnost, hostilita, destruktivita, nezdrženlivost, neschopnost odložit uspokojení, 

emoční nezralost, citová plochost, malá soucitnost, velká potřeba stimulace, 

egocentrismus, snaha manipulovat s druhými, vzdorovitost, nerespektování autorit, 

deformace hodnot, kognitivní distorze (zkreslení v oblasti myšlení a paměti, jež fungují 

jako obranné mechanismy umožňující obhájit vlastní sebepojetí), nezodpovědnost, 

lhostejnost k událostem vnějšího světa. 143 

Tyto vlastnosti však samy o sobě nikoho ke kriminálnímu chování nepředurčují 

a jsou rozloženy v celé populaci. Je třeba si dále uvědomit, že kriminální populace je 

velmi různorodá. Zkreslení poznatků také způsobuje fakt, že valná většina výzkumů je 

                                                 
142 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

143 KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 80-7187-022-6 

ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

SCHEINOST, Miroslav et al. Kriminalita očima kriminologů. 1. vyd. Praha: IKSP, 2010. ISBN 978-80-7338-096-0 
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prováděna na vězeňské populaci, z níž většina je již vězněna opakovaně. U recidivistů 

tak vzniká pochybnost, zda výše zmíněné vlastnosti jsou u nich příčinnou zločinu nebo 

důsledkem vlivu vězeňského prostředí.144 

6.1. Psychické zvláštnosti 

U kriminální populace se vyskytují ve zvýšené míře různé psychické poruchy, 

zejména již několikrát zmiňované: disociální porucha osobnosti, abúzus alkoholu a 

jiných návykových látek, poruchy intelektu, neurotické rysy, organická postižení 

centrálního nervového systému a sexuální deviace.145 

Alkoholismus a zneužívání jiných nealkoholových drog 

Úzká souvislost alkoholu a kriminálního jednání byla opakovaně prokázána. 

Rozšíření abúzu alkoholu je mezi kriminálními jedinci mnohem vyšší, než u běžné 

populace a to právě v důsledku některých jejich typických charakteristik, kterými jsou 

nezdrženlivost a neodpovědnost. Alkohol může přispívat ke vzniku kriminality jednak 

přímo, tím že tlumí funkce mozkové kůry a vyřazuje z činnosti seberegulační 

mechanismy osobnosti a usnadňuje vznik afektivních hnutí a jednak nepřímo, tím, že 

při dlouhodobé závislosti přináší sociální a mravní úpadek osobnosti.146 

Alkohol se nejčastěji podílí na násilných a sexuálních deliktech, jmenovitě na 

trestném činu vraždy, úmyslném ublížení na zdraví, rvačky, loupeže, znásilnění a 

výtržnictví. Výraznou roli pak hrají návykové látky v kriminalitě mladistvých jako 

takové. Trestných činů spáchaných pod vlivem jiné návykové látky je ve srovnání 

s alkoholem pouze nepatrný zlomek.147  

Podíl trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky na celkovém počtu 

stíhaných a vyšetřovaných osob u vybraných trestných činů v roce 2011, na základě 

Statistického přehledu kriminality policie ČR můžeme vidět na Obr. 4. 

                                                 
144 MAREŠOVÁ, Alena. Delikventi z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 3 

145 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 

146 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 

147 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 
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Obr. 4, Graf, vybrané trestné činy spáchané pod vlivem návykové látky v roce 2011148 
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6.2. Kriminální motivace a rozhodovací proces 

Kriminální jednání je podmíněno kromě strukturálních osobnostních 

charakteristik též faktory dynamické povahy, jejichž významným zástupcem je zejména 

motivace jakožto soubor bezprostředních příčin trestného činu. 

Kriminologie se zajímá o motivaci pachatele, jelikož pochopení důvodů, pro 

které se pachatel dopouští trestných činů je cestou k zamezení jejich dalšího páchání. 

Motivace je vnitřní proces, zčásti uvědomovaný, zčásti neuvědomovaný, který udržuje 

jedince v chodu a zaměřuje ho na určitý cíl. Zdrojem motivace jsou jednak motivy, 

biologické a sociální, jednak incentivy, vnější stimuly jednání (vhodná příležitost, 

provokující oběť).149 

Motivace je objasňována také jako součást subjektivní stránky trestného činu a 

to ve formě pohnutky jakožto fakultativního znaku trestného činu, jež může být i 

okolností přitěžující, polehčující nebo okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

                                                 
148 Policie ČR. Statistický přehled kriminality [online]. Praha: Policie ČR, 31. 1. 2012 [cit. 2012-13-02]. Dostupné z : < 

http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>  

149 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 
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Dříve se věřilo, že existuje jakýsi kriminální pud jako samostatně působící 

motiv. Dnes je již jisté, že delikventi jsou motivováni týmiž potřebami jako 

nedelikventi.150 

Rozhodovací proces delikventů se však liší určitými specifickými defekty: 

• nezdrženlivostí charakterizovanou bezprostředním uspokojováním potřeb 

• přeskočením některých fází rozhodovacího procesu, po vzniku motivu 

navazuje téměř bezprostředně realizace chování 

• subjektivizací morálních a právních norem151 

Walters a White formulovali 8 vzorců iracionálního myšlení typických pro 

recidivisty: 

• zmírňování- forma racionalizace umožňující negovat odpovědnost za své 

činy, například přesouváním viny na oběť, obviňováním policie ze zaujatosti 

• odblokování- umožňuje překonat nepříznivé dopady sankce, například 

konzumací alkoholu, zlostnými verbálními projevy 

• oprávnění- pocit privilegovanosti vůči okolí umožňující jedinci vše co chce 

• orientace na moc- zjednodušené vidění světa, rozdělující jednice na slabé a 

silné 

• sentimentalita- povrchní emocionální vztahy umožňující jedinci zachovat si 

pozitivní sebeobraz 

• superoptimismus- vysoká sebedůvěra, víra že nemůže být chycen 

• kognitivní indolence- intelektuální lenost, vyhledávání vnějších stimulů, 

orientace na přítomnost 

• diskontinuita- neschopnost dlouhodobého zaměření, snadná rozptýlitelnost152 

Shodně také Matza a  Sykes vysvětlují kriminální chování závadami 

v rozhodovacím procesu majícími podobu racionalizace, kterou rozumíme falešné 

zdůvodnění vlastního činu pomocí pro pachatele přiměřenějších motivů.153 

                                                 
150 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-86-4 

151 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 

152 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 
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Racionalizace tak pachateli umožňuje zachovat si pozitivní sebeobraz. Mezi 

často vyskytující se omluvy patří: popření oběti, popření odpovědnosti, odmítnutí 

způsobené újmy, odsouzení odsuzujících a odvolání se k vyšší loajalitě. Tyto 

racionalizační procesy tak umožňují opakovat kriminální jednání bez pocitů viny.154 

                                                                                                                                               
153 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 

154 NETÍK, Karel et al. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6 
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7. Recidivní pachatel 

Poznání osobnosti recidivního pachatele je klíčové zejména pro zabránění mu 

v páchání další trestné činnosti. Zkoumání recidivistů má velký význam také pro 

pochopení příčin kriminality obecně, jelikož u recidivistů jsou vlastnosti, jež přispívají 

ke kriminálnímu jednání, snadněji odhalitelné, neboť jde o zločince odolné proti 

sankcím a snahám společnosti o jejich resocializaci a z posuzování jsou tedy vyloučení 

jedinci, jejichž kriminalita byla pouze epizodické povahy nebo výsledkem náhody či 

ojedinělého osobního selhání.155 

Kriminologové osobnost recidivisty zkoumají především z psychologických a 

psychiatrických poznatků o jejich osobnosti, ale i z výzkumů jejich sociálního prostředí. 

I zde je třeba rozlišit pojem recidivy v pojetí trestního práva a kriminologie. Trestní 

právo definuje recidivu jako spáchání trestného činu pachatelem poté, co již byl za 

předchozí trestný čin pravomocně odsouzen, zatímco kriminologie při opětovném 

spáchání trestného činu nebere ohled na to, zda byl pachatel za předchozí trestný čin 

odsouzen či stíhán a už vůbec nezohledňuje, zda se na pachatele hledí, jako by nebyl 

odsouzen. Naopak penologické pojetí recidivy je ještě užší než pojetí trestněprávní a 

zahrnuje pouze osoby, které jsou opětovně ve výkonu trestu odnětí svobody. 156  

Nejnebezpečnější jsou recidivní pachatelé, kteří byli řazeni do kategorie tzv. 

zvlášť nebezpečných recidivistů. Tuto kategorii pachatelů, pod kterou trestní zákon 

č.140/1961 Sb. rozuměl pachatele, který znovu spáchal zvlášť závažný úmyslný trestný 

čin, ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný úmyslný trestný čin potrestán, či 

pachatele, který soustavně páchá úmyslné trestné činy téže povahy, ač již byl pro takové 

trestné činy vícekrát potrestán, za podmínky, že tyto okolnosti podstatně zvyšují 

nebezpečnost činu pro společnost, nový trestní zákon č. 40/2009 již nezná.157 Tito 

pachatelé činí kolem 0,5% odsouzených pachatelů. Přesto, že trestní zákon č. 40/2009 

kategorii zvlášť nebezpečných recidivistů nezahrnuje, umožňuje mimořádné zvýšení 

trestu odnětí svobody u pachatele, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin, ač již byl 

                                                 
155 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

156 MAREŠOVÁ, Alena at al. Kriminální recidiva a recidivisté. 1. vyd. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-119-6 

157 Česko. Zákon č. 140 ze dne 29. listopadu 1961, trestní zákon, § 41. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1961, částka 65 
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pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, jestliže závažnost zvlášť 

závažného zločinu je vzhledem k recidivě a ostatním okolnostem vysoká nebo možnost 

nápravy pachatele ztížená.158  

V ostatních případech je recidiva fakultativně přitěžující okolností, soud 

přihlédne jako k přitěžující okolnosti k tomu, že pachatel již byl pro trestný čin 

odsouzen, je však oprávněn tuto okolnost za přitěžující nepokládat.159 U stanovených 

trestných činů je také okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby a vždy hraje roli 

i při umísťování pachatelů do jednotlivých typů věznic.160 

Výzkumy recidivy zjišťují, že recidivisté se na celkové evidované a objasněné 

trestné činnosti podílí 30-50 %. Posledních 10 let je v České republice výrazně 

stoupající trend zastoupení recidivistů, kdy jejich podíl na všech stíhaných a 

vyšetřovaných osobách v roce 2000 činil 29,7 % a v roce 2010 dosáhl až na 47,5 %.161 

Tento trend je patrný i z Obr. 5, jež znázorňuje dynamiku podílu recidivistů na 

celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob v letech 2000- 2010 na základě Zpráv 

ministerstva vnitra v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR. 

                                                 
158 Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, § 59. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 11 

159 Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, § 42. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 11 

160 MAREŠOVÁ, Alena at al. Kriminální recidiva a recidivisté. 1. vyd. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-119-6 

161 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 
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Obr. 5, Graf znázorňující kriminalitu recidivist ů v letech 2000- 2010162 
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Nejvyšší zastoupení recidivistů je u trestných činů maření úředního rozhodnutí, 

zanedbání povinné výživy, krádeže, loupeže, vraždy, znásilnění a podvodu. 163 

U recidivistů je pouze málokdy sklon k určité specializaci, z tohoto pohledu 

odlišujeme stejnorodou a nestejnorodou recidivu. U stejnorodé recidivy dochází 

k opakování konkrétního druhu trestného činu, zatímco obecná recidiva zahrnuje 

opakování jakékoliv trestné činnosti. Stejnorodá recidiva je velmi závažným 

problémem, ale zdůvodnit ji můžeme i zkušeností a vypracovanou technikou v dané 

oblasti.164  

Důležitým měřítkem závažnosti recidivy je i časový interval, ve kterém se 

pachatel po propuštění z výkonu trestu dopouští nového trestného činu. Krátký interval 

poukazuje na velkou závažnost recidivy. Časový interval je zpravidla i tím kratší, čím 

mladší je osoba recidivisty. Mladí lidé do 29 let také tvoří jádro recidivistů, jejich 

zastoupení je kolem 55%, s vyšším věkem pravděpodobnost spáchání dalšího trestného 

činu postupně klesá.165 

                                                 
162 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

163 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

164 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 

165 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 
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U recidivy obecně platí, že: 

• v čím rannějším věku dochází k nastoupení trestné činnosti, tím vyšší je 

pravděpodobnost pozdější recidivy 

• čím slabší jsou vazby k okolí, škole, povolání, tím pravděpodobnější je 

výskyt recidivy 166 

Pro recidivisty je určující poruchový socializační proces, proto také značná část 

recidivistů pochází z defektních rodin, ve kterých hraje roli alkohol, agresivita, snaha po 

bezpracných ziscích, špatný vztah k práci, ale zejména nevhodné chování rodičů 

k dětem.167 Recidivisté jsou výrazní překračováním sociálních norem a to i před 

zahájením trestné činnosti, vysokou mobilitou, pokud jde o jejich bydliště, žijí osaměle, 

často nemají žádný osobní majetek, už v dětství inklinují k záškoláctví a toulkám. 

Upozorňují na sebe špatným chováním ve škole i v práci, často mění zaměstnání nebo 

jsou vůbec bez práce. Ve více než v polovině případů nemají ani ukončené základní 

vzdělání či odbornou kvalifikaci, neplánují, nevyužívají smysluplně svůj volný čas, 

charakteristické je i postupné rozšiřování volného času nejprve na úkor spánku, později 

i na úkor pracovní doby. Chybí jim životní plánování a vytrvalost, naopak hledají 

okamžité uspokojení spontánních potřeb. Vyznačují se neadekvátně vysokou úrovní 

požadavků. Jde o osoby ve svých sociálních vztazích silně narušené.168 

Recidivistu charakterizuje zvýšená emocionální labilita, neuroticismus, 

depresivita, neschopnost adaptace na nové okolnosti, absence kladných životních 

perspektiv (nepříznivý odhad vlastní budoucnosti), snížená frustrační tolerance k zátěži 

ústící v agresi, jednání z pozice síly, absence pozitivních kontaktů a vazeb, silně 

vyvinuté racionalizační mechanismy omlouvající trestnou činnost, pocit nenávisti ke 

společnosti, téměř v polovině případů i alkoholismus, častý výskyt disociální poruchy 

osobností, silná orientace na kriminální subkulturu.169 

                                                 
166 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

167 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie: Díl I. Obecná část. 3. vyd. Praha: PA ČR, 2004. ISBN 80-85981-87-4 
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Tyto závěry však nemůžeme v plném rozsahu aplikovat na recidivisty všech 

typů trestných činů, zejména se neuplatní u recidivistů v oblasti dopravy, hospodářské 

kriminality či trestných činů proti životnímu prostředí.170 

                                                 
170 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 
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8. Individuální predikce pachatele 

Individuální predikce je kvalifikovaným odhadem dalšího chování pachatele, 

zejména posouzení, zda se trestných činů bude dopouštět i v budoucnosti. Predikce je 

prováděna na základě posouzení určitých rizikových faktorů tzv. „prediktorů“, jejichž 

výskyt v životě jedince signalizuje pravděpodobnost kriminálního jednání. Cílem je 

zejména rozlišit jedince, u kterých byl trestný čin pouze ojedinělou skutečností a 

„chronické“ pachatele.171 

V České republice má individuální predikce své místo při každém rozhodování o 

trestu a ochranném opatření, vyplývá to přímo ze zákona č. 40/2009 Sb., který stanoví, 

že při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne i k možnosti nápravy 

pachatele.172 

Predikce pachatele může být jednoznačně příznivá nebo jednoznačně nepříznivá, 

ale ne vždy je možné stanovit, zda pachatel v kriminálním jednání s velkou 

pravděpodobností bude pokračovat, nebo naopak. Kriminální prognóza však nemůže 

být nikdy stoprocentně jistá, vždy se lze vyjádřit pouze s určitou pravděpodobností. 

Pokud je prognóza nejistá, musí se posuzovatel rozhodnout, zda jeho posouzení bude 

spíše falešně pozitivní či spíše falešně negativní. Při falešně negativní predikci je 

jedinec vyhodnocen jako neškodný, ačkoliv je nebezpečný, tzv. alfa chyba. Při falešně 

pozitivní je to právě naopak a jedinec je omylem označen za nebezpečného, tzv. beta 

chyba. Posuzovatel se musí v konkrétním případě rozhodnout, zda upřednostní ochranu 

společnosti nebo hodnotu svobody jednotlivce. Názor na tuto otázku je odlišný u 

protekcionistů, kteří jsou zastánci zásady in dubio pro securitate a antiprotekcionistů, 

kteří se řídí zásadou in dubio pro libertate. 173 

Pro posuzování nebezpečnosti pachatele existují v zahraniční kriminologii dva 

hlavní názorové proudy. První proud vychází z existence „dangerous people“ a chápe 

kriminalitu jako projev přílišné svobody jednotlivců, kteří jsou ke kriminalitě 

osobnostně disponováni a vliv vnějších okolnosti pokládají za minimální. Naopak 
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zastánci teze „dangerous actions“ vidí kriminalitu jako projev společenské nerovnosti a 

prosazují maximální favorizování sociálně slabých.174 

8.1. Rizikové faktory 

Rizikové faktory podmiňují, usnadňují nebo podporují trestnou činnost. Žádný 

z faktorů však není příčinou kriminálního jednání sám o sobě, jednotlivé faktory se 

kumulují a často spolu souvisí. Můžeme je rozdělit na statické, které jsou neměnné 

nebo se mohou měnit pouze v jednom směru (věk se zvyšuje, počet trestných činů se 

může zvýšit) a dynamické, které na rozdíl od statických mohou být ovlivněny vnějšími 

zásahy. Mezi dynamické faktory patří konkrétní životní situace pachatele, rodinné 

prostředí, kontakty na kriminální společníky, zaměstnání, abúzus alkoholu, antisociální 

postoje či iracionální hodnoty. Rizikové faktory dále dělíme na individuální , které 

spočívají v psychických a fyzických vlastnostech jedince a sociální, které jsou 

reprezentovány rodinou, školou a společností v širším smyslu. 

Nejvýznamnějšími individuálními rizikovými faktory jsou nízká inteligence, 

špatná úroveň vzdělání, nízká míra empatie a impulzivita. 

Rizikovými faktory na úrovni rodiny jsou zejména kriminální a antisociální 

rodiče, rozsáhlá rodina, špatné techniky výchovy, zneužívání či zanedbávání dítěte a 

neúplná rodina.175 

Na jedince však nepůsobí pouze rizikové faktory, ale v opačném směru též 

faktory  protektivní , které zvyšují jejich odolnost vůči rizikovým faktorům a tak 

pomáhají vysvětlit, proč se ne všichni jedinci vystavení stejnému riziku dopouštějí 

trestné činnosti. Ochranným faktorem může být například sňatek nebo trvalé 

zaměstnání, postup v povolání, stabilní finanční situace, změna obydlí a prostředí, 

přerušení delikventních kontaktů, založení rodiny a snížení spotřeby alkoholu.176 

U rizikových faktorů je často obtížné posoudit, zda konkrétní rizikový faktor je 

příčinou nebo pouze symptomem kriminálního jednání jedince.177 
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Kriminologické výzkumy se zaměřují i na stanovení podílu jednotlivých 

rizikových faktorů na kriminálním jednání, tedy jak velký je podíl osobnostních a jak 

velký je podíl situačních předpokladů. Podle amerického psychologa A. S. Gianella 

může být trestný čin výsledkem kombinace šesti faktorů, jejichž váha v jednotlivých 

případech bývá různá. 

• frustrace potřeb (fyzického či psychického původu) 

• vnitřních zábran (svědomí, morální zábrany, čest) 

• vnějších zábran (nebezpečí dopadení a trestu) 

• kontaktu s realitou (poučení z chyb, schopnost předvídat následky) 

• situačního potenciálu trestného činu (možnost spáchat konkrétní trestný čin 

za dané situace) 

• potencionálního uspokojení (subjektivní pocit zisku z trestného činu)178 

8.2. Metody individuální predikce 

8.2.1. Statistická 

Patří k dnes upřednostňovaným metodám. Je to metoda spíše nezávislá na osobě 

posuzovatele a spočívá ve vyčíslení míry pravděpodobnosti dalšího delikventního 

chování. Vychází z detailních výzkumů zvláště recidivní kriminální populace, na jejich 

základě jsou stanoveny takové životní okolnosti a projevy chování, které jsou typické 

pro recidivisty, jejich sloučením pak vznikají tzv. „prognostické tabulky“. Tvůrcem 

prvních prognostických tabulek byli již zmiňovaní manželé Glueckovi(1960).179 

8.2.2. Klinická metoda 

Při klinické metodě je pachatel zejména posuzován znalci z oboru psychiatrie či 

psychologie pro účely trestního řízení. Jedinec je podroben celkovému 

psychodiagnostickému vyšetření a predikce vyplývá z posouzení dílčích údajů, při 

kterých posuzující využívá svých odborných znalostí a poznatků příslušných vědních 

oborů. Znalec zejména posuzuje, zda je pachatelův pobyt na svobodě bezpečný pro 
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účely rozhodnutí o trestu či ochranném opatření. Do jisté míry se zde uplatňuje i intuice, 

ale pouze jako jeden z dílčích faktorů.180 

8.2.3. Intuitivní metoda 

Tato metoda vychází ze subjektivního posuzování. Jedná se o přístup založený 

na schopnosti vcítění se do osoby pachatele. Pro posuzování v rámci tohoto přístupu 

nejsou stanovena přesná pravidla, záleží na posuzujícím expertovi, kterým 

skutečnostem bude připisovat prognostický význam. Správnost závěrečného názoru je 

garantována pouze odbornou reputací posuzujícího soudce, psychiatra, policejního či 

vězeňského psychologa, roli hraje také jeho schopnost empatie a znalost konkrétního 

jedince.181 

8.3. Predikční instrumenty 

Instrumenty k posuzování pachatele (offender assessment), užívané především 

v zahraniční kriminologii, se postupně vyvíjejí od „první generace“ nástrojů až po 

současně nejčastěji používanou „čtvrtou generaci“. Konceptu čtvrté generace odpovídá 

model Risk-Need-Responsivity (RNR). Po posouzení rizika recidivy „risk assessment“ 

je třeba eliminovat kriminogenní potřeby pachatele „needs“ (dynamické aspekty) jako 

je abúzus návykových látek, kriminální postoje, hostilita, antisociální vrstevníci, 

antisociální osobnost, nízké vzdělání, nedostatečné rodinné vztahy a nízký profesní 

výkon. Princip odezvy „responsivity“ se zaměřuje na to, jak pachatel reaguje na účel 

uvěznění a jak by s ním mělo být zacházeno a vychází z vnitřních charakteristik jedince 

(pohlaví, etnicity, motivace ke změně, vzdělanosti, inteligence). K tomuto základnímu 

modelu je navíc přiřazován princip profesionální preference, který odpovídá tomu, že i 

po zvážení rizika, potřeb a responsivity spočívá konečné rozhodnutí na posuzovateli.182 

Základní statické faktory, které by měly obsahovat všechny nástroje 

k posuzování rizika, jsou věk, pohlaví, etnicita, kriminální historie, rodinné faktory a 

z dynamických zejména antisociální osobnost, antisociální společníci, prokriminální 
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postoje, kriminogenní potřeby, interpersonální konflikty, socioekonomický status a 

zneužívání drog. 

Pokud jde o sílu jednotlivých prediktorů, jako nejvýznamnější byly 

vyhodnoceny kriminální historie, antisociální osobnost, antisociální postoje a sociální 

podpora pro kriminální chování, na druhém místě následované stavem vzdělání a 

zaměstnání, rodinnými vztahy a zneužíváním drog. 

Zejména analýza kriminální minulosti je velmi důležitým prediktorem, 

konkrétně četnost spáchaných činů, jejich stejnorodý či nestejnorodý charakter, stupeň 

nebezpečnosti a jeho případná gradace, uložené tresty a opatření. 

Za méně významné rizikové faktory jsou považovány osobní či emocionální 

distres, duševní porucha, somatické zdravotní problémy, tělesné predispozice, nízké IQ 

a sociální status.183 

K pachatelům různých trestných činů je nutno přistupovat diferencovaně, proto 

se liší zejména predikční instrumenty posuzující pachatele násilné, sexuální a obecné 

recidivy. 

Nejsilnějším prediktorem u recidivy násilí je přítomnost disociální poruchy 

osobnosti. U recidivních pachatelů násilné trestné činnosti jde téměř výlučně o jedince 

trpící touto poruchou a tomu odpovídají i používané predikční instrumenty, např. tzv. „ 

Hare-psychopathie-check-liste“(PLC-R), při jehož konstruování vycházel Hare 

zejména z rysů psychopatické osobnosti. Seznam obsahuje 20 kontrolních položek, 

přičemž u každé je možno udělit 1 až 2 body, 30 bodů a více je určující pro rizikovou 

skupinu. 

• povrchní šarm, účelové jednání 

• vystupňovaný pocit vlastní hodnoty 

• chronické lhaní 

• hlad po podnětech, tendence k nudění se 

• manipulativní založení 

• absence pocitu viny 

• ploché afekty 
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• nedostatek empatie 

• parazitující životní styl 

• snížená schopnost kontroly  

• promiskuita 

• vývojově časné poruchy chování 

• nedostatek dlouhodobých cílů 

• impulzivita 

• nezodpovědnost 

• neochota přijmout důsledky za své činy 

• krátkodobá manželství 

• časná kriminalita 

• opětovná trestná činnost v době podmínky 

• kriminální všestrannost184 

Jako specifické prediktory u pachatelů sexuálních deliktů jsou používány 

zejména míra deviantnosti sexuální praktiky, síla porušovaného tabu, zakotvení sexuální 

deviace v osobnosti, intenzita deviace, u homosexuálních pedofilů i nejnižší věk oběti, 

závislost na životních krizích (pokud zde je, je prognóza příznivější), zaměření na 

objekt útoku (čím je náhodnější, tím méně příznivá je prognóza).185 

Z domácích predikčních instrumentů obecné recidivy je to například Veverkův 

„Modrý test“ a „Zelený test“ a v neposlední řadě predikční instrument bývalého 

Výzkumného ústavu kriminologického při GP ČSFR, který obsahuje 14 faktorů: 

• výskyt psychických poruch v době dospívání 

• zřetelná kriminalita v době dospívání 

• problematické výchovné poměry 

• poruchovost školní docházky 

• počátek kriminální kariéry před 18. rokem 

• multirecidiva 

• rychle vznikající recidiva 
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• maladaptace v nápravněvýchovném ústavu 

• při současném propuštění z vězení nedovršil 30 let 

• nepříznivá sociální situace po propuštění z vězení 

• výrazné psychické poruchy v anamnéze 

• tetování 

• opětovně zhoršená známka z chování ve škole 

• celkový počet odsouzení186 

V současné době probíhá v rámci Probační a mediační služby ČR posuzování 

použitelnosti různých nástrojů pro hodnocení rizik a potřeb odsouzených, ale i 

pachatelů propuštěných po výkonu trestu z vězení. 
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9. Ženy jako pachatelky trestných činů 

Ženská kriminalita je ve srovnání s mužskou nejen méně rozsáhlá, ale i méně 

závažná a způsobuje menší majetkové škody. U žen nalézáme také mnohem nižší 

výskyt recidivy, ženy jsou při trestné činnosti opatrnější a pasivnější, neorganizují se do 

skupin či gangů a trestných činů se dopouštějí zpravidla jednotlivě, či pouze jako 

pomocnice na trestné činnosti mužů. Ženská a mužská kriminalita se tedy odlišuje nejen 

kvantitativně, ale i kvalitativně.187 

9.1. Vybrané teorie vysvětlující kriminalitu žen 

Teorie snažící se objasnit odlišnosti mužské a ženské kriminality můžeme dělit 

stejně jako obecné teorie kriminality na biologické, psychologické a sociologické.  

Biologické koncepce vycházejí z vrozených rozdílů mezi muži a ženami, ženy 

pojímají jako jedince od přírody méně agresivní, více pasivní, labilní a podléhající 

společenským změnám, plně ovládané mateřskými pudy, v důsledku čehož se 

nedostávají často do konfliktu se zákonem. Lombroso a Ferrero se domnívali, že ženy 

nemají na trestnou činnost dostatečně silnou tělesnou konstituci, proto si nahrazují 

kriminální jednání prostitucí. Pachatelka trestného činu je potom žena, jež nemá 

dostatečně vyvinutý mateřský pud a její psychika spíše odpovídá psychice muže. 188 

Stoupenci psychologických teorií nalézají odpověď v psychologických 

odlišnostech obou pohlaví. Zatímco muži se dopouštějí trestných činů ze sobeckosti, 

chamtivosti, surovosti či egoismu, ženy hlavně z důvodů emočních.189 

Teorie sociálních rolí, spadající pod sociologické teorie, nalézá vysvětlení 

v odlišnostech ve výchově dívek a chlapců. Zatímco chlapci jsou vychováváni, aby se 

prosadili ve společnosti a získali si postavení, dívky jsou vedeny k toleranci, altruismu a 
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k podřizování svých zájmů rodině, proto je pro ně také snazší podřídit se právním 

normám.190 

O. Pollack hovoří o „maskovaném“ charakteru ženské kriminality, kdy ženy 

jsou při páchání trestných činů daleko rafinovanější než muži, často jsou iniciátorkami a 

dovedou muže do kriminálních aktivit vmanipulovat.191 

Stereotypní socializace může mít skutečně vliv na to, že si dívky osvojují méně 

agresivní a méně akční vzory chování. Dívky jsou v rodině také podrobeny vyššímu 

stupni kontroly, je na ně více dohlíženo a mají méně příležitostí k různým 

experimentům. V potaz jsou také brány omezené příležitosti některých žen, které jsou 

omezeny na dům či rodinu a z toho také vyplývá častá existence trestných činů v okruhu 

blízkých osob, především špatné zacházení s dětmi.192 

9.2. Charakteristika pachatelek 

Studie zaměřené na výzkum vězněných žen z posledních let (Urbanová a 

Večeřa, Blatníková a Netík, Marešová, Kotulan a Martinková) se shodují v závěrech, že 

pachatelky odsouzené k trestu odnětí svobody jsou nejčastěji 21-40 let staré, zastoupení 

mladistvých pachatelek je pouze minimální. Ve většině případů jde o ženy prvovězněné. 

Převažují ženy s průměrným a podprůměrným IQ, se základním vzděláním či vyučené. 

Před nástupem výkonu trestu byly až v polovině případů nezaměstnané a u 

zaměstnaných žen převažovaly manuální práce. Ženy ve většině případů pocházely 

z bezproblémového rodinného zázemí.193 
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Při posuzování osobností pachatelek je třeba odlišit pachatelky násilné trestné 

činnosti, které se vyznačují egocentričností, impulsivitou, podřízeností, vyšší citovou 

plochostí a manipulativními tendencemi od pachatelek nenásilné kriminality, které se 

vyznačují oproti běžné populaci pouze nedůvěřivostí a zvýšenou podezíravostí. Pro obě 

skupiny je však společná nízká sebeúcta, pasivita ve vztazích, přecitlivělost na kritiku, 

sklon ke zveličování svých problémů, pesimistické ladění, úzkostné stavy, nízká 

výkonnost, slabá motivovanost ke změně a sklon k abúzu alkoholu. Jsou pasivně 

agresivní či negativistické, cítí se nepochopeny a svůj odpor k okolí projevují nepřímo 

otálením, zapomínáním a schválnostmi.194 

Ve srovnání s muži jsou ženské pachatelky méně agresivní, více závislé na 

autoritách, častěji podprůměrně inteligentní. Převažuje u nich majetková trestná činnost. 

Většina loupeží je páchána ve spolupachatelství s muži. V rámci násilné trestné činnosti 

jsou závažné trestné činy u žen vzácné a často jsou doprovázeny výjimečnými 

okolnostmi, vyskytují se zde vraždy směřující proti vlastním dětem či agresivnímu 

partnerovi.195 

Bylo zjištěno, ženy se mnohem více než muži zajímají o postoje svého 

nejbližšího okolí a obávají se, že jejich vztahy budou trestným činem negativně 

ovlivněny, proto se k trestnému činu spíše nepřiznávají a hledají polehčující okolnosti 

pro jeho spáchání.196 

9.3. Typologie pachatelek 

Většina pokusů o klasifikaci ženských pachatelek je vázána na konkrétní typ 

trestné činnosti, autorkou jedné z mála obecných typologií pachatelek je Dalyová, která 

rozlišuje čtyři typy ženských pachatelek: 

• „ženy na ulici“ (street women)- sexuálně zneužívané, utíkaly z domova, živí 

se prostitucí 
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• „ženy zraněné a zraňující“ (harmed and harming woman)- v dětství sexuálně 

zneužívané nebo týrané, se sklonem k drogové závislosti, při intoxikaci 

násilnické 

• „bité ženy“ (battered woman)- mají násilnického manžela či partnera a 

kriminálně jednají v reakci na toto násilí 

• „drogově angažované ženy“- uživatelky či dealerky 197 

Ve Velké Británii byla vytvořena již výše zmiňovaná typologie pachatelek 

sexuálního zneužívání, která rozeznává „milenky“, „spolupachatelky“ a „pachatelky se 

zátěží“. Z této typologie vychází ve své práci i Matthewsová, která vyvinula typologii 

pachatelek sexuálního násilí: 

• „učitelka/milenka“ (teacher/lover)- trestného činu se dopouští z pozice moci 

a role, jíž zastává v životě oběti, je přesvědčena o svém vztahu s obětí a svou 

odpovědnost zcela popírá 

• „pachatelky mužem přinucené“ (male coerced) či „mužem doprovázené“ 

(male accompanied)- závislé na partnerovi, často se ho bojí, bývají týrány, 

mají nízké sebehodnocení, s tím rozdílem, že role druhé skupiny pachatelek 

je aktivnější a ochotnější 

• „pachatelky predisponované“ (predispozed)- trestných činů se dopouštějí 

nejčastěji na vlastních dětech, cílem je reinscenovat traumatické zážitky 

z dětství 

• „pachatelky s projevy impulsivity a hněvu“ (angry/impulsive)- trestného činu 

se dopouští ve zlobném afektu, obětí bývá dospělý muž198 

Pachatelkami vražd se mezi jinými zabýval i Cole, přičemž rozlišil šest 

jednotlivých kategorií: 

• „masochistické ženy“- sebekontrolující se, stabilní, usmrcují týrajícího 

partnera nástrojem, který mají zrovna po ruce 
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• „otevřeně hostilní ženy“- labilní, agresivní, impulsivní, napadají s úmyslem 

pouze ublížit 

• „skrytě hostilní ženy“- mají strach projevit zlost navenek, mívají abuzivní 

partnery, málo výkonné, často zabíjejí děti 

• „psychotické ženy“- trpí psychotickým onemocněním, vraždí 

z patologických motivů, nemají výčitky svědomí 

• „amorální ženy“- vraždí ze zištných důvodů, mají antisociální minulost, 

mohou mít vysokou inteligenci, neempatické 

•  „neschopné ženy“- závislé na mužích, mají malé praktické dovednosti, 

zabíjejí na příkaz partnera199 

9.4. Struktura ženské kriminality 

V kriminalitě žen převažuje méně závažná majetková kriminalita, nejčastěji jde 

o krádeže prosté, „kapesní krádeže“, část krádeží a loupeží bývá doprovodným jevem 

prostituce. Ženy se vůbec nejčastěji dopouštějí trestného činu podvodu, z hospodářské 

trestné činnosti následuje zpronevěra. Podíl žen stíhaných pro hospodářskou kriminalitu 

činí až jednu pětinu stíhaných osob. Dalšími trestnými činy často páchanými ženami 

jsou porušování domovní svobody, výtržnictví, podílnictví, ublížení na zdraví, útok na 

státní orgán a veřejného činitele, vražda, trestná činnost související s drogami, 

ohrožování výchovy dítěte a poškození cizí věci.200  

Nejzávažnější oblast ženské kriminality však souvisí se selháním ženy jako 

matky, jde o zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví či 

vraždu v rámci rodiny. Ženy jako pachatelky páchají tzv. „intrafamiliární vraždy“ a to 

téměř ve všech případech, zatímco u mužů jde pouze o polovinu případů.201 
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Podíl žen na stíhaných a vyšetřovaných osobách u jednotlivých druhů 

kriminality v roce 2011, na základě Statistického přehledu kriminality policie ČR, 

můžeme vidět na Obr.6 a v Tab. 2. 

Obr. 6, Graf znázorňující podíl žen na vybraných druzích kriminality v roce 2011202 
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Tab. 2, Procentuální zastoupení žen na jednotlivých druzích kriminality, na základ ě 

Obr.6 

Stíhané a 

vyšetřované 

osoby 

Násilná 

kriminalita 

Mravnostní 

kriminalita 

Majetková 

kriminalita 

Hospodářská 

Kriminalita 

Ženy 8,9 % 5,8 % 12,52 % 27,66 % 

 

Přestože ženská kriminalita je oproti mužské spíše nenápadná, vyznačuje se 

menším rozsahem i nižšími finančními škodami, nemůžeme ji podceňovat a to zejména 

z důvodu nedozírných, pachatelkami způsobených škod, v jejich nejbližším sociálním 

okolí, ve vědomí dětí a mládeže.203 
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10. Kriminalita d ětí a mládeže 

Současná kriminologie věnuje problematice kriminality dětí a mládeže zvýšenou 

pozornost a to zejména z důvodu, že raný nástup kriminálního chování předpovídá 

dlouhé trvání kriminální kariéry a spáchání většího počtu trestných činů. Typický věk 

pro počátek kriminálního chování u dětí je v rozmezí od 8 do 14 roku, k ustávání 

kriminální činnosti pak dochází mezi 20 a 29 rokem, někteří ovšem v kriminální kariéře 

pokračují i po celý zbytek života.204  

10.1. Charakteristika mladistvého delikventa 

Pod kriminalitu mládeže řadíme především provinění spáchaná mladistvými. 

Mladistvým dle zákona č. 218/2003 Sb. rozumíme toho, kdo v době spáchání provinění 

dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý, dále sem spadá i kriminalita dětí 

mladších patnácti let, kteří v době spáchání činu jinak trestného nedovršily patnáctý rok 

věku.205 

Mladistvé delikventy můžeme dle Moffitové  rozdělit do dvou základních 

skupin: 

• „adolescentní pachatelé“( adolescence-limited-perpetrators)-antisociální 

projevy začínají mezi 11-13 rokem, do té doby bez výrazných problémů, 

zlom nastává až v pubertě, kdy se stávají těžko ovladatelnými a nerespektují 

normy, v kriminalitě dominuje protest proti dospělým či rodičům, dopouštějí 

se méně závažných trestných činů, často pod vlivem party, kolem 20 roku u 

nich kriminální jednání zcela vymizí, tzv. „aging out“ 

• „chronický delikvent“( life-course-persistent-offender)- je rezistentní vůči 

trestům i pochvalám, jeho chování je těžko ovladatelné, projevuje se 

vzdorovitě, vztekle, destruktivně, k prvním kontaktům s orgány oficiální 

kontroly dochází již mezi 6-12 rokem, již ve školním věku se dopouští 

závažných násilných činů a jeho agresivita se postupně stupňuje, v dospělosti 
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je polymorfně kriminální, jeho kriminální činnost je velmi pestrá, intervaly 

mezi recidivou se obvykle zkracují206 

Tomuto členění odpovídá i Pattersonova klasifikace na pachatele s raným 

počátkem kriminálního jednání a na pachatele s pozdním startem kriminálního jednání. 

Pachatele s raným počátkem charakterizuje jako agresivního, vzdorovitého, 

odmítajícího vrstevníky a předpovídá mu dlouhou a kontinuitní kriminální kariéru. 

Kriminální jednání u pachatele s pozdním startem je oproti tomu způsobeno vazbou 

na delikventní skupinu a s věkem vymizí.207 

V rámci studie provedené kolektivem autorů z IKSP bylo zjištěno, že drtivá 

většina mladistvých pachatelů má pouze základní vzdělání a ve většině případů 

pocházejí z neúplných nebo nefunkčních rodin. Soudí se, že největší vliv na kriminalitu 

mládeže má rodinné prostředí. Jako nepříznivý byl zjištěn zejména nízký věk rodičů. 

Často jde o nechtěné těhotenství, rodiče jsou sami mentálně nezralí a nedostatečně 

odpovědní. Nejednotná výchova ze strany rodičů pak vede k absenci propracovanějšího 

hodnotového systému u dítěte. V rodinách mladých delikventů je často zaznamenán 

alkohol, drogy, agrese a promiskuitní životní styl. K delikventnímu vývoji dítěte 

dochází zejména v neúplných rodinách, ale naproti tomu také ve velkých rodinách 

s mnoha sourozenci, kde se ti méně úspěšní jedinci cítí zanedbáni a opuštěni a snaží se 

zviditelnit i za cenu delikventních projevů. Rizikový je ale nejen příliš nízký, ale i příliš 

vysoký věk rodičů. Příliš staří rodiče bývají přehnaně ochranitelští a dítě emočně 

přetěžují, až dokud se jim nevzepře.208 

Delikventní mládež pochází nejčastěji z rodin, které jsou k nim nevšímavé, 

neregulují jejich chování a nekladou jim žádné meze, v důsledku toho tyto děti trpí 

nízkým sebehodnocením, nejsou schopny zvládat problémy, reagují agresivně a utíkají 

z domova do delikventních part.209 
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207 BLATNÍKOVÁ, Šárka. Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 3 
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Opačným extrémem je neustálé omezování a kontrolování dítěte, vynucování 

řádu a postupů bez ohledu na věk dítěte a jeho schopnosti a v případě neúspěchu 

podrobování přísným trestům. Děti vystavené tomuto režimu jsou nesamostatné, 

zvýšeně podrobivé, snadno se přizpůsobí delikventní partě, jsou agresivní vůči sobě i 

slabším jedincům, které často šikanují.210 

Mnozí mladiství delikventi byli dokonce v dětství sami oběťmi fyzického či 

psychického týrání a to zejména ze strany rodičů. 

Ve škole jsou pak delikventní jedinci neúspěšní, pomalejší, vyrušují, jsou drzí a 

nepřizpůsobiví, jejich slovní projev je chudý a plný vulgarismů. Jelikož se nedokáží 

začlenit a prosadit mezi svými vrstevníky, hledají si skupiny sobě podobných. 

Rodiče mnohdy bývají nevzdělaní, se záporným vztahem k práci, nezřídka kdy 

vedoucí parazitující způsob života. Mladí delikventi poté v důsledku těchto vlivů 

odvozují svojí vlastní hodnotu ze své schopnosti opatřit si mimopracovně prostředky, 

prosadit se proti svému okolí, ze schopnosti vyhnout se povinnostem a ze stupně 

nepodřízení se autoritám.211 

10.2. Struktura kriminality d ětí a mladistvých 

Děti a mladiství se dopouštějí pouze omezeného okruhu trestných činů a to 

zejména majetkové kriminality, dále pak mravnostní a násilné. Z násilné kriminality jde 

nejčastěji o vydírání, kam můžeme řadit zejména šikanu, dále pak loupež a ublížení na 

zdraví. 

Z majetkové kriminality, která je zastoupena nejčastěji, se dopouštějí typicky 

krádeží věcí z automobilů, krádeží motorových vozidel, krádeží jízdních kol, krádeží 

vloupáním a kapesních krádeží. Často odcizují předměty, které potřebují nebo které se 

jim vzhledem k jejich věku líbí, jako oblečení, mobilní telefony, elektroniku, alkohol či 

cigarety. 212 
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211 SCHEINOST, Miroslav et al. Kriminalita očima kriminologů. 1. vyd. Praha: IKSP, 2010. ISBN 978-80-7338-096-0 

212 VEČERKA, Kazimír et al. Sociálně patologické jevy u dětí. 1. vyd. Praha: IKSP, 2000. ISBN 80-86008-74-6 
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Mravnostní kriminalita je reprezentována znásilněním a pohlavním 

zneužíváním. Z ostatních trestných činů jsou nejčastěji zastoupeny skutky související 

s drogovou problematikou a výtržnictvím.213 

V posledních letech se u mladistvích stále častěji rozšiřuje trestná činnost 

páchaná pomocí internetu a to porušování autorských práv, šíření a přechovávání 

pornografie či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod.214 

Podíl kriminality dětí a mladistvých na stíhaných a vyšetřovaných osobách u 

vybraných druhů kriminality v roce 2011, dle Statistického přehledu kriminality policie 

ČR můžeme vidět na Obr. 7 a v Tab.3. 

Obr.7, Graf znázorňující podíl dětí a mladistvých na vybraných druzích kriminality 

v roce 2011215 
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213 VEČERKA, Kazimír et al. Sociálně patologické jevy u dětí. 1. vyd. Praha: IKSP, 2000. ISBN 80-86008-74-6 

214 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

215 Policie ČR. Statistický přehled kriminality [online]. Praha: Policie ČR, 31. 1. 2012 [cit. 2012-13-02]. Dostupné z : < 

http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx> 
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Tab. 3 , procentuální zastoupení dětí a mladistvých na jednotlivých druzích kriminalit y, 

na základě Obr.7 

Stíhané a 

vyšetřované osoby 

Násilná    

kriminalita 

Mravnostní 

kriminalita 

Majetková 

kriminalita 

Děti 2,59 % 6,37 % 2,35 % 

Mladiství 5,42 % 14,3 % 6,34 % 

 

Snížený podíl dětí a mladistvých na majetkové kriminalitě můžeme vysvětlit 

zejména tím, že dle výše způsobené škody, jejíž dolní hranice byla v roce 2002 zvýšena 

z 2000 na 5000, spadá většina majetkových činů jimi spáchaných do kategorie 

přestupků.216 

10.3. Specifika trestné činnosti mládeže 

Trestná činnost mladistvých je často způsobena i jejich nízkým právním 

vědomým a představou, že mohou vzít právo do svých rukou. Motivem může být i 

odplata či u majetkových deliktů frustrace z majetkové nerovnosti. U majetkových 

deliktů mladistvých je typické, že bývá způsobena vedlejší škoda, která je v důsledku 

neodbornosti a násilnosti provedení vyšší, než vlastní obohacení. Jejich chování se 

projevuje neúměrnou tvrdostí, ničením a devastací. U kriminality mladistvých často jde 

více o potřebu sebeprosazení či imponování ve skupině, než o vlastní zisk, na rozdíl od 

kriminality dospělých, kde převážně převládají utilitární cíle. 217 

Převažuje situační kriminalita, mladiství se dopouštějí trestných činů 

impulzivně, bez promyšlené přípravy, zanechávají za sebou množství stop a často volí 

nevhodná místa pro spáchání trestného činu. Jednají spíše emotivně pod vlivem 

momentální situace, při jejich trestné činnosti hraje důležitou roli i alkohol. 218 

                                                 
216 MAREŠOVÁ, Alena et al. Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. 1. vyd. Praha: IKSP, 2010. 

ISBN 978-80-7338-107-3 

217 VEČERKA, Kazimír et al. Mladiství  pachatelé  na prahu tisíciletí. 1. vyd. Praha: IKSP, 2004. ISBN 80-7338-033-1 

218 VEČERKA, Kazimír et al. Mladiství  pachatelé  na prahu tisíciletí. 1. vyd. Praha: IKSP, 2004. ISBN 80-7338-033-1 

GJURIČOVÁ, Jitka; ŽÁRSKÝ, Martin. Vývoj kriminality v ČR se zvláštním zřetelem na kriminalitu dětí a mládeže. 

Kriminalistika. 1999, roč. 32, č. 1 
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Velký význam má nestrukturalizované využití volného času, pocit nudy a touha 

po dobrodružství. Výzkumy ukazují, že zájmy mladých delikventů jsou orientovány 

konzumně a pasivně. Mají velké množství volného času, který tráví posedáváním 

s kamarády, konzumací alkoholu a toulkami v ulicích. 

Delikventní chování má téměř vždy skupinový charakter, v důsledku čehož se 

mladiství mnohdy dopouštějí jednání, které by jako jedinci nikdy nespáchali. Gangy 

mladistvých, ale i dětí se i přes jejich primární orientaci na majetkovou trestnou činnost 

dopouštějí násilí vysokého stupně brutality orientovaného proti věcem i lidem. 219 

Delikventní chování je často doprovázeno dalšími asociálními aktivitami, jako je 

promiskuita, prostituování se či zneužívání alkoholu a jiných návykových látek. Snaha 

získat finanční prostředky na návykové látky je pak častým motivem majetkové 

kriminality. 

Specifické pro mládež jsou projevy vandalismu, mezi nimi i sprejerství, ale i 

sklony k extremismu, část mládeže se dokonce zapojuje do četných extremistických 

skupin220. 

                                                 
219 MAREŠOVÁ, Alena. K problematice delikventní  mládeže- hlubší  pohled na statistické údaje. Kriminalistika. 2000, roč. 33, č. 4 

220 MAREŠOVÁ, Alena. K problematice delikventní  mládeže- hlubší  pohled na statistické údaje. Kriminalistika. 2000, roč. 33, č. 4 
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11. Analýza pachatelů trestných činů v ČR 

Informace o pachatelích získáváme také prostřednictvím údajů o registrované 

kriminalitě, přestože tato čísla představují pouze část kriminality skutečné, jsou cenným 

zdrojem informací. 

Pokud jde o dynamiku celkové registrované kriminality, trend kriminality je 

v posledních letech mírně klesající, jak vyplývá i z Obr. 8. znázorňujícího dynamiku 

registrované kriminality na území ČR v letech 1995- 2010 dle zpráv MV ČR o situaci v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR. Uvedené hodnoty je však 

třeba brát s rezervou zejména vzhledem ke značnému vlivu legislativních změn na 

statistické údaje. 

Obr. 8, Graf znázorňující dynamiku registrované kriminality 221 
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Na strukturu kriminality, dle jejích druhů, jak ji vidíme na Obr. 9, jež znázorňuje 

strukturu kriminality v roce 2011 dle Statistického přehledu kriminality policie ČR, je 

však vždy třeba pohlížet ve světle vědomí, že míra latence se u jednotlivých druhů 

kriminality může výrazně lišit. Všeobecně se předpokládá nízká míra latence u vražd a 

                                                 
221Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 
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naopak velmi vysoká u některých hospodářských trestných činů, úplatkářství a 

mravnostní kriminality, zejména v rámci rodiny.222 

Obr. 9, Graf znázorňující strukturu celkové kriminality v ČR v roce 2011 223 
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Zatížení kriminalitou není ani z geografického hlediska rovnoměrné, nejvíce 

byla v roce 2010 zatížena Praha s 23,6 %, dále Moravskoslezský kraj s 12,7% 

následován Středočeským krajem s 12,2%. Rozdílná frekvence kriminality 

v jednotlivých oblastech odpovídá četnosti výskytu kriminogenních faktorů v dané 

lokalitě, jde o rozdílnou ekonomickou úroveň, hustotu a složení obyvatelstva, různou 

kulturní a životní úroveň a převládající charakter pracovní činnosti.224  

Regionální rozložení kriminality v roce 2010 dle Zprávy MV ČR o situaci v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, je znázorněno na Obr. 10. 

                                                 
222 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 

223 Policie ČR. Statistický přehled kriminality [online]. Praha: Policie ČR, 31. 1. 2012 [cit. 2012-13-02]. Dostupné z : < 

http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx> 

224 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 



 74

Obr.10, Graf znázorňující regionální rozložení kriminality v roce 2010225 
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11.1. Věk 

Kriminalita není stejnoměrně věkově rozložena, stoupá až do věku 20 let, poté 

pozvolna klesá do věku 35 a po 35 strmě klesá. Nejvyšší zastoupení mladých osob je 

zapříčiněno jejich fyzickou zdatností kombinovanou se sociální a psychickou nezralostí 

za současného snadného ovlivnění momentální hodnotovou orientací společnosti na 

spotřební způsob života.226 

Zastoupení jednotlivých věkových skupin na celkovém počtu stíhaných a 

vyšetřovaných osob v roce 2010 dle Zprávy MV ČR o situaci v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 je znázorněno na Obr. 11. 

 

                                                 
225 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

226 MAREŠOVÁ, Alena. Ještě jednou o delikventech z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 6 
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Obr. 11 Graf zobrazující věkové rozložení kriminality v roce 2010227 
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Toto rozložení neplatí pro všechny typy deliktů, jelikož určité formy trestné 

činnosti převažují u určitých věkových kategorií. Tak například hospodářská kriminalita 

a organizovaný zločin jsou doménou dospělých, zejména čtyřicátníků a drobná 

majetková kriminalita naopak dětí a mladistvých.228 

Pokud jde o dynamiku kriminality dětí a mládeže, koncem devadesátých let 

došlo k prudkému nárůstu. Od roku 1989 do roku 1998 se počet stíhaných mladistvých 

zvýšil až na dvojnásobek a počet stíhaných dětí dokonce dvaapůlkrát. 229  

Po roce 1996 počal klesající trend, který pokračuje až dodnes, jak můžeme vidět 

i na Obr. 12, jež znázorňuje dynamiku podílu dětí a mladistvých na celkovém počtu 

stíhaných a vyšetřovaných osob v letech 2001- 2010 dle Zpráv MV ČR o situaci v 

oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR. 

                                                 
227 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

228 MAREŠOVÁ, Alena. Ještě jednou o delikventech z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 6 

229 VEČERKA, Kazimír et al. Mládež v kriminologické perspektivě. 1. vyd.  Praha: IKSP, 2009. ISBN 978-80-7338-079-3 
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Obr. 12, Graf zobrazující kriminalitu d ětí a mladistvých v letech 2001-

2010230
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Osoby pokročilého věku, nad 60 let, tvoří pouze nepatrný zlomek delikventní 

populace, konkrétně méně než 1 % a jejich trestná činnost se výrazně odlišuje od trestné 

činnosti mladších věkových skupin. Výrazně zde převažují násilné trestné činy nad 

majetkovými, což může být vysvětleno zvýšeným výskytem osob, jež upadají do 

zlobného afektu a agresivními tendencemi u této věkové skupiny. U starších pachatelů 

je také kriminalita častěji zaměřena vůči jejich nejbližšímu okolí. U kriminality starších 

osob hrají vliv i určité změny související se stárnutím jako takovým, které může být 

doprovázeno úbytkem sil, sníženou přizpůsobivostí a výkonností, mozkovými změnami 

a částečně i změnami osobnosti, naproti tomu větším množství volného času a 

částečnou izolací. Pro kriminalitu stáří je významné, že až tři čtvrtiny z odsouzených 

v tomto věku jsou prvopachateli a neprojevuje se zde výrazná převaha v zastoupení 

spodních vrstev.231 

Ženy začínají s delikvencí později než muži, jejich delikvence dosahuje vrcholu 

až ve věku mladých dospělých.232 

                                                 
230 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

231 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 

232 KAISER, Gűnther. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8 
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11.2. Pohlaví 

Ženy jsou zastoupeny mezi pachateli trestných činů pouhými 8-11 %, na 

kriminalitu tak můžeme zjednodušeně nahlížet jako na „kriminalitu mužů“. 

V souvislosti s ženskou kriminalitou se však hovoří o vysoké míře latence, která je 

odhadována jako několikanásobně vyšší než u mužské kriminality. Malý podíl 

pachatelek na celkové kriminalitě je vysvětlován pomocí dvou tezí, z nichž každá je do 

jisté míry pravdivá: 

• Ženy se skutečně chovají méně kriminálně a to i tehdy, když je nikdo 

nepozoruje. 

• Ženy se potajmu chovají stejně kriminálně jako muži, ale ze strany 

trestněprávních orgánu jsou méně kriminalizovány tzn. odhalovány a 

odsuzovány.233 

Graf dynamiky podílu žen na celkovém počtu odsouzených osob v letech 1994- 

2010 dle Statistických ročenek Ministerstva spravedlnosti je zobrazen na Obr. 13. 

Obr. 13, Graf znázorňující počet odsouzených žen v letech 1994-2010234 
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233 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2 

234 Ministerstvo spravedlnosti. Statistické ročenka kriminality [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti [cit. 2012-15-02]. 

Dostupné z: < http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html> 
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Kriminalita žen měla od roku 1990 vzestupnou tendenci, z původních 9 % se zvýšila 

až na 14,3 % v roce 2006 a od té doby opět pozvolně klesá. Přechodné zvýšení v letech 

2005-2007 bylo způsobeno vyšším stíháním úvěrových podvodů.235  

11.3. Státní příslušnost 

Od roku 2002 do roku 2008 byl podíl cizinců na počtu stíhaných osob mírně 

rostoucí a to v důsledku trvalého nárůstu počtu cizinců na území ČR. V roce 2010 však 

došlo k poklesu oproti roku 2009 a podíl stíhaných cizinců klesl z 6, 8 % na 6, 6%. 236 

Tento trend je patrný i z Obr. 14, zobrazujícího dynamiku podílu cizinců na 

celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob v letech 2001- 2010 dle Zpráv MV ČR 

o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR. 

Obr. 14, Graf zobrazující kriminalitu cizinc ů v letech 2001-2010 237 
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U kriminality cizích státních příslušníků je však třeba brát ohled na možný vliv 

skrytých faktorů, na četnost výskytu kriminality u těchto menšin. Je zde zvýšené riziko 

zapojení se do trestné činnosti v důsledku jejich chudoby, často nemají ani potřebné 

                                                 
235 MAREŠOVÁ, Alena et al. Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. 1. vyd. Praha: IKSP, 2010. 

ISBN 978-80-7338-107-3 

236 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

237 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 
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vzdělání pro získání práce a výraznou roli hraje nepochybně možný diskriminující 

přístup většinové společnosti. 238 

Cizinci se nejčastěji dopouštějí trestných činů ohrožení pod vlivem návykové 

látky, opilství, maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže prosté a zanedbání povinné 

výživy. Nejvyšší zastoupení cizinců je však u trestných činů legalizace výnosů z trestné 

činnosti z nedbalosti, kde jejich zastoupení dosahuje až 80 %, následováno trestným 

činem porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží s 85 %.239 

Z celkového počtu cizinců se na kriminalitě podílejí v nejvyšší míře občané 

Slovenské republiky a dále Ukrajinské a Vietnamské socialistické republiky.240 

                                                 
238 MAREŠOVÁ, Alena. Ještě jednou o delikventech z pohledu kriminologa. Trestní právo. 1998, roč. 3, č. 6 

239 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011[cit. 2012-11-01]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx> 

240 Ministerstvo vnitra. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2010 [online]. Praha: 
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12. Závěr 

V každé společnosti se vždy najdou jedinci, kteří porušují právní normy, a nelze 

předpokládat, že by tomu někdy bylo jinak. Trestný čin je přece jenom způsobem jak 

dosáhnout uspokojení vlastních potřeb bez odkladu a většinou i bez zvláštních 

schopností. 

Dnes již víme, že pojetí pachatele jako zvláštního lidského druhu se ani 

v nejmenším neblíží skutečnosti. Přestože u delikventních jedinců můžeme nalézat 

v určité míře výší koncentraci určitých typických vlastností, rozdíly mezi osobnostními 

charakteristikami zločince a nedelikventního občana však mohou být v konkrétním 

případě zcela mizivé. Jednak jsou vlastnosti, které jsou pokládány za kriminogenní, jako 

například chladnokrevnost, sociální necitlivost či egoismus zastoupeny v rámci celé 

populace a jednak mohou být cestou prosazení se v dnešní společnosti, která je 

zaměřena na dosažení úspěchu za každou cenu. Jakékoliv rozdíly jsou ještě více stírány 

například existencí kriminality „bílých límečků“, ale i jiných trestných činů bez obětí. 

Z výzkumů latentní kriminality navíc zcela jasně vyplývá, že téměř každý se již někdy 

dopustil jednání, které by bylo v případě odhalení posuzováno jako trestný čin, většinou 

se však jedná o činy bagatelní.  

Za samostatné zamyšlení pak jistě stojí i otázka, jak velká by byla připravenost 

nedelikventní populace páchat trestnou činnost, pokud by tito jedinci měli jistotu, že 

jejich jednání nebude odhaleno? Zda jsou „zákonů dbalí“ občané skutečně nadáni 

vyššími morálními kvalitami, je sporné. Dle mého názoru se od delikventních jedinců 

liší spíše nižší rezistencí vůči trestům, strachem z odsouzení společností, ztráty 

sociálních vazeb a postavení, které si ve společnosti pracně vybudovali. 

Určitá osobnostní predispozice ke kriminalitě však nemůže být popřena a 

můžeme ji dovodit například z existence tzv. černých ovcí v rodině, kdy se někteří 

jedinci vydají na kriminální dráhu, přestože pocházejí z harmonického a láskyplného 

prostředí bez jakýchkoliv rizikových činitelů. Ať se mi sebevíc příčí myšlenka, že se 

někteří jedinci již narodí vybaveni určitými osobnostními předpoklady k páchání trestné 

činnosti a ráda bych nahlížela na pachatele spíše jako na jedince společností zraněného, 

nelze přehlédnout skutečnost, že někteří budoucí pachatelé již od útlého dětství vykazují 

znaky určité krutosti, kterou ventilují agresí vůči zvířatům i svým vrstevníkům. 
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Trestný čin je však třeba vždy chápat jako soubor jak vnitřních faktorů, tak 

vnějších okolností. Pokud mám však v genezi delikventního jedince některý faktor 

zdůraznit, bude jím nezdravé výchovné prostředí a nevhodné výchovné metody. Vždyť 

dle výzkumů delikventní populace se tento faktor objevuje u většiny pachatelů. Význam 

kvality vlivů, kterým je jedinec v dětství vystaven, je na utváření jeho osobnosti a na 

jeho další život nepochybný. Výchovné prostředí tedy může být bezprostřední příčinou 

kriminality, pokud je určitým způsobem patologické i u jedinců, kteří nejsou osobnostně 

kriminálně nikterak založení. Problematika nevhodných rodičovských vlivů je však 

velmi obtížně řešitelná, je to fenomén, který se živí sám ze sebe a předává se z generace 

na generaci. Z tohoto důvodu bych se nebála, alespoň pro částečné prolomení tohoto 

začarovaného kruhu, rozšířit jak extenzivně, tak intenzivně zásahy do rodičovské 

zodpovědnosti ze strany zákonodárců a soudců zejména tam, kde dochází k týrání a 

zanedbávání dětí. 

Nahlížet na pachatele pouze jako na produkt nevhodné výchovy by sice bylo 

určitým způsobem uklidňujícím, ale na druhou stranu značně zjednodušujícím pojetím. 

Jak již bylo výše řečeno, trestný čin je páchán v důsledku nepřeberného množství 

rozličných faktorů a zodpovědět otázku, proč někteří jedinci páchají trestné činy spíše 

než jiní, je v obecné rovině prakticky neproveditelné, protože složitost problematiky 

osobnosti pachatele vylučuje jakékoliv zobecnění a bagatelizaci. 
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SUMMARY 

My graduation thesis is concerned with question of offender‘s personality from 

the criminological point of view. Trying to clarify the causes of crime is one of major 

task of criminology. 

There is a number of criminological theories of crime, from biological theories, 

which are based on the assumption that criminality is innate, as opposed to sociological 

theories, which believe that crime is an consequence of the social enviroment. None of 

these theories are universally applicable principle, but we can draw useful information 

from any of them. 

The goal of my work is to organize the current knowledge of offender’s 

personality and try to provide an integrated study material. 

In first few chapters I introduce some basic issues related to personality of the 

criminal individual, some of the main criminological theories and typologies. I deal 

with typologies, which are based on biological, psychological or sociological aspects 

but most importantly I tried to desribe the individual types of offenders according to 

type of crime, they mostly commit. 

In sixt chapter I put together a general psychological profile of the offender with 

an emphasis on some psychical specifics and alcohol addiction. 

Chapter seven looks into recidivist offenders and their share in total criminality. 

Following chapter as about individual prediction of criminal behaviour, it helps 

determine if a perpetrator commit another crime in future. 

Ninth section of this thesis deals with women delinquency, proportion of women 

in crime and specifics of female crime. Women delinquency should not be 

underestimated, especially given the serious negative effects on their children. 

Serious problem of today is juvenile delinquency, which is closely analyzed in 

tenth chapter. Children and adolescent who commit crimes, often come from 

unsatisfactory family enviroment. 

In the last chapter I tried to analyze offenders in the Czech Republic, according 

to factors of age, gender and nationality, based on data from crime statistics. 
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Causes of crime may be different in individual cases, from biological factors 

trough psychological, social and combinations thereof, but i believe that the greatest 

role plays bad raising and insufficient education. 
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