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1. ÚVOD 

Téměř všichni jsme se někdy v ţivotě setkali s trestným činem jako poškozený, 

pachatel nebo třeba jen z doslechu. Kaţdého proto někdy napadají otázky: „Co vede 

jedince k páchání trestné činnosti? Čím se liší pachatelé trestných činů od zbytku 

populace, a liší se vůbec něčím? Co je vede k tomu, aby jednali proti zákonu či 

společenské morálce a dostali se do skupin lidí, které většina společnosti odvrhuje, 

jako jsou bezdomovci, prostitutky či drogově závislí? Moţná, ţe někteří mají 

v ţivotě smůlu a kriminální jednání je pro ně jiţ jen poslední snahou o záchranu. Je 

moţné, aby to v nich bylo od narození?“ Právě těmito otázkami se zabývá věda, 

kterou nazýváme kriminologie. 

„Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech 

a o její kontrole.“ 
1
 

Pojem pachatel je hojně vyuţíván nejen v odborných publikacích, ale i denním 

tisku či jiných mediích. Pachatelem je v první řadě člověk, který spáchal trestný čin 

nebo se na něm podílel. Protiprávní jednání, které je natolik závaţné, ţe je 

prohlášeno za trestné, je ve společnosti neţádoucím jevem. Zasahuje do společenské 

integrity, morálky a narušuje vztahy mezi lidmi. Má ale vliv zejména na jednotlivce, 

proti jehoţ zájmům směřoval a dále na osoby, kterých se trestný čin bezprostředně 

nedotkl jako rodina a její blízcí. Je v zájmu celé společnosti zkoumat příčiny 

kriminality, pachatele samotné, ale i oběti. 

Kriminalita je fenoménem, který existuje ve společnosti odjakţiva. Není moţné 

ho přehlíţet. Je nutné se mu snaţit předcházet nebo ho alespoň omezit. Právě proto je 

důleţité poznat osobnost pachatele, jeho motivaci a další skutečnosti, které vedly ke 

spáchání trestného činu. Osobností se zpravidla míní soubor psychologických, 

biologických a sociálních aspektů tvořící jedinečnost člověka. Jsou tyto jedinečnosti 

důvodem, proč se rozhodne člověk spáchat trestný čin? A i na tuto otázku se snaţí 

kriminologie společně s několika dalšími obory odpovědět. 

                                                 
1
 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3.vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 15. 
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Téma mojí diplomové práce je „Problematika osobnosti pachatele 

v kriminologii“. V první části je pozornost věnována základním pojmům 

kriminologie, kriminalita a pachatel. V druhé kapitole jsou pak shrnuty relevantní 

teorie zabývající se danou problematikou a na to navazuje kapitola o typologiích. 

Čtvrtá část je věnována pojmu osobnosti, její struktuře a motivaci, která je z hlediska 

orgánů činných v trestním řízení jednou ze základních otázek. Jednou z podkapitol je 

i metoda BASIC ID, která zkoumá osobnost a je vyuţívána ve vztahu k pachatelům, 

ale i k dalším osobám. Na závěr se zaměřím na kriminalitu mládeţe a její specifika.  
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2. Základní pojmy 

Nejdříve je potřeba si definovat základní pojmy, se kterými se bude v 

následujícím textu hojně pracovat, těmi jsou: kriminologie, kriminalita, pachatel. 

2.1 Kriminologie 

Jako samostatný obor vzniká aţ ve druhé polovině 19. století a postupně se stává 

vědeckou a pedagogickou disciplínou. V současnosti existuje nepřeberné mnoţství 

kriminologických učebnic a monografií.  Kriminologie se stala jedním z předmětů 

výuky na mnohých univerzitách, zejména na právnických, sociologických a 

psychologických fakultách. 

Samotného pojmu poprvé s největší pravděpodobností pouţil francouzský 

antropolog Paul Topinard v roce 1879. V roce 1885 ho italský profesor práva 

Raffaelle Garofalo umístil do názvu svého díla Criminologia. Jedná se o latinsko-

řecké slovo znamenající „věda o kriminalitě” odvozené z pojmů logos (učení) a 

crimen (zločin). Díky rozsáhlému spektru problémů, jeţ lze zkoumat z mnoha směrů, 

je kriminologie vědou multidisciplinární zaloţenou na empirických výzkumech. 

Názory na to, čím se zabývá, jsou prakticky shodné. Základním zkoumaným jevem 

je kriminalita jako společenský fenomén. Vedle toho existuje soulad v dalších 

zkoumaných oblastech. Těmi jsou například různé deviace (nejčastěji zmiňovanými 

bývají alkoholismus, prostituce či sebevraţdy). Získané znalosti by měly směřovat 

zejména k rozpoznání kriminogenních faktorů související s trestnou činností tak, aby 

mohly slouţit orgánům sociální kontroly. 

Kriminologie je vědou empirickou shromaţďující teoretické poznatky z četných 

společenských a lékařských věd. Svým pohledem na kriminalitu, její příčiny, 

pachatele a oběť je v určitém smyslu nadnárodní. Předmět jejího zájmu je tak 

vţdycky zkoumán s ohledem na specifika místní a časová.
2
 

                                                 
2
 MAREŠOVÁ, A. Pachatel trestného činu z pohledu trestního práva a kriminologa, 

Kriminalistika. 1996, číslo 1, str. 52. 
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Poznatky z provedených výzkumů jsou vyuţívány zpravidla k zodpovězení 

základních otázek, které si většina kriminologů pokládá. Mezi nimi i Marešová, která 

je shrnula takto:
 

„Za prvé: zda se zločincem člověk rodí či stává, tj. tam, kde věda vyjasňuje vliv 

přírodního (biologického) v člověku a získaného (sociálního) na kriminální jednání 

pachatelů,  

za druhé: kde se zjišťuje, zda osobnosti pachatelů jsou specifickými osobnostmi, 

zda mají zvláštní vlastnosti či zvláštní kombinace jinak běžných vlastností, které je 

odlišují od osob, které trestný čin nikdy nespáchaly či jinak je vydělují v populaci,  

za třetí: zda lze pachatele trestem, výchovou či léčením ovlivnit tak, aby již 

trestnou činnost neopakoval,   

za čtvrté: při zjišťování (při vyšetřování a trestně soudním projednávání 

konkrétních případů) jaké faktory byly ve hře při vzniku a průběhu trestného činu 

konkrétního pachatele či skupin pachatelů. Zda kriminální jednání vyprovokovala 

frustrace potřeb pachatele nebo kriminální jednání vyprovokovala či usnadnila 

příhodná situace. Jak rozhodování o trestném jednání ovlivnily vnější zábrany (výše 

potenciálního trestu, technické překážky, legislativní opatření) a úroveň vnitřních 

(morálních) zábran pachatele. Jakou úlohu hrála osobnost pachatele při páchání 

určitého druhu trestných činů, příp. zda kriminalita byla produktem existence 

skupinových zájmů, selhání společenských regulativů, špatných sociálních norem 

atd.,   

za páté: při předpovídání směřování dalšího života jednotlivých pachatelů (tzv. 

predikci), možností změn jejich životního stylu (přerušení kriminální kariéry), při 

hledání účinných preventivních opatření proti kriminálním jevům obecně i uplatnění 

preventivních postupů u konkrétního jedince.“ 
3
 

Na tyto i další otázky odpovídá kriminologie analýzou dostupných dat 

(zveřejňované statistiky, analytické materiály zpracovávané orgány činnými 

v trestním řízení i jiných např. psychologů pracujících s pachateli ve výkonu trestu a 

po něm).  

                                                 
3
MAREŠOVÁ, A., BLATNÍKOVÁ, Š. Pachatelé trestných činů, kriminální recidiva a predikce 

in Kriminalita očima kriminologů, Praha: IKSP, 2010, s. 86. 
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Současná kriminologie se zabývá zejména zkoumáním společenských příčin 

kriminality, předcházení kriminality (zajišťování prevence a opatření zabraňující 

dalšímu páchání trestné činnosti), problematiky aktuálnosti trestního práva (skutkové 

podstaty odpovídající vývoji společnosti) a snahou o vyřešení způsobu trestání 

(alternativní tresty, umístění odsouzeného do správného typu věznice či jiného 

zařízení s ohledem na jeho osobnost a spáchaný trestný čin). A samozřejmě studiu 

samotného kriminálního jednání. Do popředí se dostává nejen pachatel, ale i 

poškozený. Viktimologii se věnuje stále více badatelů. S ohledem na kritiku ze 

strany veřejnosti i odborníků lze vysledovat vzrůstající zájem o oběti a jejich právní 

postavení, které se odráţí v přijímání nových zákonů na jejich ochranu a moţnosti 

odškodnění. Ale vznikají i aktivity ze strany veřejnosti, které se snaţí pomáhat 

obětem nejen v případě, ţe se rozhodnou trestný čin nahlásit, ale i v případě 

opačném. Takovou organizací je v České republice například Bílý kruh bezpečí.  

Většina autorů se shoduje na tom, ţe prevence (ať uţ individuální nebo obecná) 

není vţdy sama o sobě příliš efektivní, a proto je nutné přistupovat k ní komplexněji. 

Snahou o pochopení samotného chování a osobnosti pachatele se tak snaţí najít 

vhodné řešení.
4
  

Kriminologii tak můţeme jednoduše definovat třemi základními pojmy: 

kriminalita, pachatel a kontrola kriminality. 

2.2 Pachatel  

Nelze vystačit pouze se zkoumáním kriminality, protoţe je to právě člověk a 

jeho čin, který je povaţován za trestný nebo neţádoucí. Kriminogeneze je procesem, 

jehoţ výsledkem je samotné kriminální jednání. Za základní prvek povaţujeme 

pachatele.
5
  

                                                 
4
 SEPPA, L. Předvídání namísto předcházení: vyuţití moţností posuzování kriminálního rizika 

k minimalizaci nebezpečí organizovaného zločinu a jiných druhů kriminality in Kriminalita a trestní 

justice. Praha: IKSP, 2007, s. 8. 

5 
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 119. 
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Kriminologie při vymezování okruhu zkoumaných jedinců vychází z pojmu 

pachatele, tak jak ho uţívá trestní právo. To je však pro kriminologii příliš zuţující, 

protoţe se zaměřuje pouze na osoby, které trestný čin spáchaly nebo se na něm 

účastnily.
6
 

2.2.1 Pojetí pachatele v kriminologii 

Kriminologický pohled se nemůţe zuţovat pouze na trestně právní určení 

subjektu, protoţe by se pak nedokázala vypořádat s jakoukoliv změnou zákonů 

(například jednání, které bylo původně pouhým přestupkem, by se stalo trestným 

činem nebo jednání, do té doby povaţované zákony za trestné a tedy vykazované ve 

statistikách, by se stalo se naprosto beztrestným). Zabývá se i případy, ve kterých 

nemohl být zjevný pachatel odsouzen kvůli chybě v postupu orgánů činných 

v trestním řízení, nebo protoţe proti němu nebyl zajištěn dostatek důkazů a 

v neposlední řadě otázkami latentní kriminality.  

Dalšími sledovanými osobami v rámci kriminologie jsou ty, které se dopustily 

činů označených zákonem jako trestné, ale nebyly orgány činnými v trestním řízení 

stíhány pro nepříčetnost či věk.  

Pozornosti vedle pachatele neunikají ani další osoby (nejsou povaţovány za 

pachatele). Jsou mezi nimi ty, které byly trestnému činu přítomny, věděly o něm, 

trestnému činu nebránily nebo ho zatajovaly. Tito jednotlivci však ve většině případů 

nejednají úmyslně (např. nepovaţovali výhruţku za nebezpečnou nebo neznali 

pravého vlastníka věci). A není výjimkou, ţe se téţ delikventa obávají nebo je 

k němu váţe rodinné či citové pouto. Předmětem zájmu bývají i jedinci vyznačující 

se tzv. sociálně patologickým chováním (např. narkomani, prostitutky, extremisté a 

jejich sympatizanti, chorobní hráči apod.).
7
 

  

                                                 
6 

MAREŠOVÁ, A. Delikventi z pohledu kriminologa (o pojmech uţívaných v kriminologii, o 

řešených problémech a získaných poznatcích). Trestní právo. 1998, číslo 3, str. 7. 

7
 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 

119. 
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2.2.2 Pojetí pachatele podle trestního práva 

A. podle trestního práva hmotného 

Trestní zákon č.40/2009 definuje pachatele v §22 ve svém odstavci 1 jako toho, 

kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu 

či přípravy, je-li trestná a dále pak v odstavci 2 i toho, kdo k provedení činu uţil jiné 

osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo 

proto, ţe jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující 

protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného 

činu je i ten, kdo k provedení činu uţil takové osoby, která nejednala ve zvláštním 

úmyslu či z pohnutky předpokládané zákonem.  

Za trestně odpovědné jsou povaţováni ještě spolupachatelé podle §23 trestního 

zákona. A protoţe české trestní právo nezná jednotný pojem pachatele, odlišuje od 

pachatelství ještě tzv. účastenství. Účastníkem v uţším smyslu na dokonaném 

trestném činu nebo jeho pokusu je organizátor, návodce a pomocník.
8
 

Nově od 1. 1. 2012 je za pachatele podle zákona č.418/2011 sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, povaţována i právnická osoba. Podle §8 uvedeného 

zákona se trestným činem spáchaným právnickou osobou rozumí protiprávní čin 

spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak 

statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna 

jménem nebo za právnickou osobu jednat. Dále ten, kdo u této právnické osoby 

vykonává řídící nebo kontrolní činnost, ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení 

této právnické osoby, jestliţe jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku 

následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby. Nakonec to můţe být 

zaměstnanec či osoba v obdobném postavení při plnění pracovních povinností.
9
 

 

V trestním právu hmotném je osobnost pachatele důleţitá zejména pro 

individualizaci trestů a trestních opatření. Mezi tyto znaky charakterizující osobnost 

delikventa patří například zvlášť nebezpečná recidiva, moţnost nápravy, poměry 

v době ukládání trestu, zmenšená příčetnost, polehčující okolnosti, nebo naopak 

                                                 
8
 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2010, s. 302. 

9
 Zákon č.418/2011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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okolnosti přitěţující. Nejdůleţitější roli tady hraje třídění pachatelů na prvotrestané a 

recidivisty. Recidiva je i jedním ze zájmů i kriminologického výzkumu.  

Kratochvíl ve své učebnici trestního práva uvádí: „Pohlížíme-li na osobu 

pachatele jako na osobnost pachatele trestného činu, je tento pojem funkční resp. 

trestněprávně relevantní výlučně pouze v rovině právních následků základů trestní 

odpovědnosti (tresty a ochranná opatření).“
10

 

B. podle trestního práva procesního 

Trestní řád (dále jen TŘ) rozlišuje několik pojmů vztahujících se k  osobě, proti 

níţ se trestní řízení vede, a to v závislosti na stadiu, ve kterém se proces nachází. 

Rozlišuje mezi:  

1. podezřelým – osoba zadrţená v souladu s ustanovením § 76 TŘ, dokud proti 

ní nebylo zahájeno trestní stíhání a dále i ten, proti němuţ je vedeno zkrácené 

přípravné řízení podle § 179b odst. 3 TŘ, dokud státní zástupce nepodá 

soudu návrh na potrestání, 

2. obviněným – osoba, proti níţ bylo zahájeno trestní stíhání na základě § 160 

odst. 1 TŘ, 

3. obţalovaným – obviněný po nařízení hlavního líčení (§12 odst. 8 TŘ), 

4. odsouzeným – osoba, proti které byl vydán odsuzující rozsudek, který jiţ 

nabyl právní moci (§12 odst. 9 TŘ). 

Kriminologie tedy vychází z pojmu, tak jak ho vymezuje trestní právo: Ale 

zatímco trestněprávní normy určují pouze formálně normativní vymezení pachatele, 

kriminologie na něj pohlíţí ještě z hlediska věcného a kontextuálního.
11

  

                                                 
10

 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Brno: Masarykova univerzita. 

2002, s. 240-241. 

11
 MOULISOVÁ, M. Kriminologický pohled na pachatele (problémy, otázky, témata). Trestní 

právo, 2008, číslo 11, str. 37. 
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2.3 Kriminalita 

2.3.1 Pojem kriminality 

Názory na rozsah a obsah základního pojmu – a to pojmu kriminality – jsou 

nejednotné. Je to způsobeno tím, ţe zločinnost je jevem, jenţ zasahuje do mnoha 

oborů a lze ji zkoumat mnoha způsoby. Zpravidla však existují dvě základní definice. 

Legální definice vychází z trestního práva, kdy je kriminalita souhrnem trestných 

činů spáchaných na určitém území za určité období. A kryje se tak s pojmem 

kriminality, jak ho chápe trestní právo. Rozhodujícím činitelem jsou zákony 

stanovící trestné činy a hrozící sankce. Při zkoumání kriminality je potřeba brát zřetel 

na to, ţe odpověď na otázku: „které jednání je trestné“ je závislé na době a místu, a 

tedy kdy a kde si tuto otázku poloţíme. S ohledem na tuto definici pak lze stanovit 

tzv. rozsah kriminality, který se udává v celých číslech a vztahuje se vţdy k určitému 

území. Při určení rozsahu kriminality však není brán zřetel na demografické 

odlišnosti a můţe být značně zavádějící. Vyuţívá se proto ještě tzv. index 

kriminality. Ten dává mnohem lepší přehled o kriminalitě neţ absolutní čísla, právě 

protoţe bere ohled na počet obyvatel v dané lokalitě. 

      
                    

                                 
                    

Druhou je definice sociologická, která je širší a zahrnuje i jednání, která zákony 

za trestná nepovaţují, ale jsou ale i tak pro společnost škodlivé. Jedná se o vymezení 

materiální.  

Ať uţ se vychází z definice legální, z definice sociologické nebo jiné, povaţují 

kriminologové kriminální jednání za kriminální samo o sobě a je tedy společensky 

škodlivé a neţádoucí uţ v době spáchání.
12

  

Největším problémem stanovení rozsahu kriminality, její struktury a vývoje je 

tzv. latentní kriminalita, tou je rozdíl mezi kriminalitou registrovanou (zpracovanou 

                                                 
12

 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol., Kriminologie. 3.vyd. Praha: Aspi – Wolters Kluwer, 

2008, s. 21.
.
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statistikami státních orgánů) a kriminalitou skutečnou. Latenci kriminality bychom 

tak mohli definovat jako komplement kriminality odhalené k rozsahu kriminality 

skutečné.
13

  

Registrované trestné činy tak mohou skutečnou kriminalitu zkreslovat a prevence 

by mohla být následně zaměřena špatným směrem. Zjišťovat rozsah latentní 

kriminality je však velmi problematické. Existující výzkumy vyuţívají zejména tzv. 

self-reporty (zda se dotazovaný dopustil kriminálního jednání), viktimizační 

průzkumy (zda se dotazovaný stal obětí trestného činu) nebo dotazování třetích osob.  

2.3.2 Ženy jako pachatelky 

Je obecně známé, ţe kriminalita je spíše záleţitostí muţů, přesto se účast ţen na 

trestné činnosti za několik desítek let zvýšila. Poslední roky zůstává tento podíl mezi 

pachateli relativně stabilní a pohybuje se kolem 15%. 

graf 1: počet stíhaných mužů a žen  

 

(zdroj podkladových dat: Policie ČR) 

                                                 
13

 MUSIL, S. Skutečná a latentní kriminalita jako problém matematického modelování. Praha: 

IKSP, 1995, s. 4. 
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Na kriminalitě ţen se nejvíce podílí majetková trestná činnost s menší 

způsobenou škodou. Typickým znakem je i to, ţe se ţeny stávají spolupachatelkami 

či účastnicemi pro svoji závislost na muţích a ne vţdy je tak motivem jejich vlastní 

finanční prospěch.
14

 

Specifickou oblastí kriminality ţen v naší republice zůstává skupina trestných 

činů související s rodinnou rolí a selhávání v ní (zanedbávání, týrání svěřené osoby, 

ublíţení na zdraví a násilí v rodinných vztazích). Je proto nutné brát v potaz, ţe 

stejně jako většina domácího násilí i tato trestná činnost zůstává skryta v rámci 

rodiny a často nevyjde na světlo. 

 Osobnosti ţeny jako pachatelky se zatím nevěnovala taková pozornost. Většina 

pokusů o její klasifikaci se opírá spíše o vnější kritéria, např. charakteristiky typu 

trestného činu či situaci, jeţ ke vzniku kriminálního chování přispívá. 

Jednu z prvních typologii pachatelek zaloţenou na trestném činu formulovali jiţ 

Lombroso a Ferrero.
15

 Rozlišili „prostitutky“, „potratářky“, „vraţedkyně dětí“ a 

spoluvinice znásilnění“.
16

 

„K modernějším typologiím patří klasifikace Dalyové, která uvádí následující 

kategorie ženských pachatelek: 

- „ženy na ulici“ (street women), které charakterizuje dřívější sexuální 

zneužívání, útěky z domova a prostituce, 

- „zraněné a zraňující ženy“ (harmed and harming women), u kterých se 

v anamnéze objevuje zneužití nebo týrání v dětském věku, jsou 

pravděpodobně drogově závislé a při intoxikaci násilnické, 

- „bité ženy“ (battered women), které jsou v partnerském vztahu s násilným 

mužem a jednají v reakci na toto násilí, 

                                                 
14

 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J., a kol. Kriminologie. 3.vyd., Praha: Aspi- Wolters Kluwers, 

2004, s. 134. 

15
 LOMBROSO, C., FERRERO, W. The Female Offender. London: T.Fisher Undin, 1895. 

16
 BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. Praha: IKSP, 

2007, s. 23. 
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- „v drogách angažované ženy“, které jsou uživatelkami a galerkami ve 

spojení s blízkými lidmi nebo členy rodiny.“
17

 

2.3.3 Vývoj kriminality po roce 1989 

Po roce 1989 se zločinnost vyznačovala poklesem počtu recidivistů a naopak 

zvyšováním počtu pachatelů mezi mládeţí a do té doby nedelikventní části 

obyvatelstva zejména osobami středního věku. Tyto tendence byly způsobeny 

nepřehledností norem a nedůvěrou v jejich dodrţování. Výsledkem bylo oslabení 

represivní funkce trestu.
18

 Docházelo zejména k nárůstu v oblasti majetkových 

trestných činů. Nová éra české kriminality je poznamenána i tzv. velkou amnestii 

z roku 1990, kdy byla propuštěna velká část pachatelů jiţ uvězněných. U dalších 

osob nebylo pokračováno v trestním stíhání. Následovalo desetiletí postupného růstu 

počtu trestných činů. V roce 1999 se rostoucí křivka zastavila a začala postupně 

klesat. Tento trend s menšími výkyvy pokračuje i nadále. 

Největší vliv měly samozřejmě vedle amnestií i legislativní změny, které často 

novelizovaly zastaralý trestní zákon. S ohledem na vývoj cen, ekonomický a 

technologický pokrok znamenající rostoucí majetek i hodnotu vlastněných věcí, 

dochází proto ke změně výše škody trestného činu, čímţ téţ dochází k jisté změně 

v počtu trestných činů. Minimální hranice škody byla zvýšena z 2000 Kč na 5000Kč. 

Stejně jako vývoj společnosti i vývoj kriminality dostál velkých změn. Vedle téměř 

dvojnásobného nárůstu majetkových trestných činu (v roce 1990 zahrnovala 

majetková trestná činnost 166 638 skutků, kdeţto v roce 2000 to bylo jiţ 284 295 

skutků,  203 675 činů v roce 2011) se objevuje do té doby neznámá kriminalita 

spojená s uţíváním novodobých technologii. Roste tak počet trestných činů 

spojených s uţíváním internetu z důvodu větší dostupnosti, moţnostem anonymního 

připojení a rozvojem elektroniky (vedle počítačů se lze připojit i pomocí mobilních 

zařízení typu tabletů apod.) Zneuţití osobních dat dobrovolně zveřejňovaných na 

sociálních sítích i jinde se stává relativně snadnou a prosperující činností. Tento trend 

                                                 
17

 BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. Praha: IKSP, 

2007, s. 23. 

18
 MAREŠOVÁ, A., CEJP, M., MARTÍNKOVÁ, M., TOMÁŠEK J. Analýza kriminality v roce 

2009 a v předchozím dvacetiletém období. Praha: IKSP, 2010, s. 6. 



 

18 

 

lze vysledovat na vzrůstajícím podílu kriminality označené policejními statistikami 

jako zbývající. 

S ohledem na vývoj společnosti a to, ţe původní zákoník byl přijat za období 

nesvobody, byl v roce 2009 (s účinností od 1. 1. 2010) přijat nový trestní zákoník, 

který by měl lépe odráţet zájmy jednotlivce i společnosti. 

graf 2: Vývoj počtu spáchaných a objasněných trestných činů  

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR, číselné údaje viz příloha 2) 

Právě počáteční explozivní růst kriminality je charakteristickým znakem 

polistopadového vývoje. Na území České republiky je ročně spácháno třikrát více 

trestných činů neţ před sametovou revolucí.
19

  

Na vývoj kriminality po roce 1989 má velký vliv zejména znovu nabytá 

svoboda, zatímco některá jednání do té doby postihována jako trestná jsou nyní 

beztrestná. Vedle toho začíná stoupat počet trestných činů do té doby v České 

republice skoro neznámých jako například tzv. white collar crimes. Nejčastěji 

označovaným důvodem rostoucí kriminality a stupňujícího se násilí je tedy konec 

                                                 
19

 NEZKUSIL, J., K otázce příčin kriminality po listopadu 1989. Trestněprávní revue. 2005, 

číslo 2, s. 37. 
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období nesvobody a čtyřicetiletý vývoj pod nadvládou komunismu, kdy docházelo 

k celkovému morálnímu i ekonomickému úpadku. Tyto argumenty však pro 

kriminalitu vyuţívali i socialističtí kriminologové, místo komunismu však obviňovali 

kapitalismus. 

Kriminologové často upozorňují, ţe právě svoboda má své místo v příčinách 

kriminality. Svědčit by o tom měl zejména malý výskyt některých typů trestné 

kriminality v zemích s totalitním reţimem (např. ve Španělsku za vlády generála 

Franca byl velmi nízký počet deliktů související s dopravou).
20

 

Nelze však opominout vliv dalších jevů, které postupně nabírají na síle vedle 

ustupujícího vlivu minulosti. 

Za základní faktory ovlivňující vývoj kriminality jsou povaţovány: 

1. změny v ekonomice – privatizace, soukromé podnikání, restituce, 

2. otevření hranic – organizovaný zločin, příliv „kriminálníků“ ze zahraničí, 

3. sociální faktory – chudoba, ale naopak se objevují i tzv. zločiny z nadbytku, 

4. úroveň legislativy – původní trestní zákony pocházely právě z období, 

komunismu, k přizpůsobování zákonů dochází postupně, 

5. práce policie a dalších orgánů činných v trestním řízení jako je soud a státní 

zastupitelství, 

6. úroveň morálky a právního vědomí. 

Zvyšování celkového počtu spáchaných trestných činů v devadesátých letech 

přisuzují někteří teoretici velký podíl právě uvolnění sociální kontroly, změnám 

ekonomickým a společenským. 

  

                                                 
20

 NEZKUSIL, J., K otázce příčin kriminality po listopadu 1989. Trestněprávní revue. 2005, 

číslo 2, s. 38. 
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2.3.4 Celková struktura kriminality v roce 2011 

graf 3: počet registrovaných trestných činů v roce 2011  

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR) 

Společnost se v poslední době rychle vyvíjí a s ní se mění i náhled na kriminalitu 

jako takovou. Jednání, které nebylo dříve povaţováno za trestné, ale maximálně za 

společensky neţádoucí, se nyní stává středem zájmu. Typickým příkladem můţe být 

například překračování předpisů v dopravě nebo trestné činy související 

s vymáháním pohledávek. Objevují se nové trestné činy, které by si těţko někdo před 

několika desetiletími představil. Internet a nejnověji sociální sítě se stávají těţištěm 

pro různorodou trestnou činnost počínaje podvody, snahou o majetkový prospěch 

přes šíření pornografie po zneuţívání informací.
21

 

Počet evidovaných trestných činů se zvýšil oproti roku 2010 o pouhé jedno 

procento. A stejně jako v předchozích letech převládá majetková trestná činnost. Ta 

zaznamenává jiţ několik posledních let mírný pokles. Násilná trestná činnost zůstává 

relativně stabilní jiţ několik let, její největší část pak tvoří úmyslné ublíţení na 

                                                 
21

 MAREŠOVÁ, A. Trendy kriminality v ČR v roce 2008 in Analýza trendů kriminality 2008. 

Praha: IKSP, 2009, s. 7. 
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zdraví (5 264 skutků) a loupeţe (3 761 skutků). Stejně tak pokračuje stabilní trend 

mravnostní kriminality, kdy téměř dvě třetiny tvoří znásilnění a pohlavní zneuţívání. 

Index kriminality České republiky pro rok 2011 je 3 003, Praha má 5 828 

trestných činů na 100 tis. obyvatel. 

 

zdroj podkladových dat: Česká agentura ţivotního prostředí, Český statistický úřad, Policie ČR, 

tabulka výchozích hodnot viz příloha 1 

Důvody, proč je kriminalita v Praze dlouhodobě nejvyšší, lze samozřejmě 

přisuzovat anonymitě velkého města, kumulaci populace, ale také větším moţnostem 

spáchání trestného činu. Ţije zde velké mnoţství občanů České republiky i cizinců, 

které nelze statisticky zpracovat (nemají zde hlášeno trvalé ani přechodné bydliště 

nebo jsou zde na černo). Pohybuje se zde značné mnoţství turistů, kteří způsobují 

delikty menší škody (jako jsou například krádeţe v obchodech) spoléhající na velmi 

malou pravděpodobnost moţnosti je vypátrat ze strany Policie.  

Majetková trestná činnost v Praze tvoří 75 % ze všech spáchaných trestných činů 

na daném území. Za rok 2011 bylo evidováno 56 016 trestných činů, coţ tvoří téměř 

28 % z celkového počtu skutků spadajících pod majetkovou trestnou činnost v České 
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republice. Z toho krádeţe prosté tvoří 74 %, v těch pak dominují krádeţe kapesní a 

krádeţe věcí z automobilů.  

Pro Prahu se předpokládá i vysoká latence související zejména s nedůvěrou 

k orgánům ohledně odhalování kriminality zejména menší závaţnosti. 
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3. Kriminologické teorie 

Kriminologie stejně jako většina jiných oborů prošla určitým vývojem. A stejně 

tak jako existují i v jiných vědních disciplínách různé přístupy, můţeme i zde 

rozlišovat jednotlivé teorie, které mají na problematiku kriminality a osobnosti 

pachatele rozdílné názory. 

Kriminologické teorie mají vypovídat o tom, jaké faktory a skutečnosti hrají 

v genezi kriminality významnou roli s cílem nalézt optimální způsob řešení, tzn. jim 

předcházet, nebo alespoň sniţovat jejich negativní dopad.
22

 Kriminologie je 

empirickou vědou, a proto i skutečnosti, ze kterých jsou jednotlivé teorie 

odvozovány, musí být podloţeny výzkumy. 

Jednotlivé teorie se mohou dělit podle platnosti (všeobecné, středního dosahu, 

jednotlivá pojetí, modely a postoje), dále pak podle oboru (oborů), o jehoţ poznatky 

se opírají (biologie, psychologie, sociologie), ale i podle toho, zda povaţují za 

příčinu kriminality pouze jeden faktor, nebo ji přisuzují souboru faktorů.
23

 

Nejčastěji se setkáváme s dělením, které vychází z klasifikačního systému D. C. 

Gibbonse 
24

: 

1. převáţně biologické kriminogenní teorie, 

2. převáţně psychologické kriminogenní teorie, 

3. převáţně sociologické kriminogenní teorie. 

K nimţ se ještě přidávají: 

4. multifaktorové teorie. 

                                                 
22 

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 

2005, s. 59. 

23
 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005, 

s. 60. 

24
 GIBBONS, D., C. Deliquent behaviour. 2. vyd. New York:  Englewood Cliffs, Prentice, Hall, 

1976. 
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První tři uvedené směry se zaměřují na zjištění příčin zločinnosti pouze 

z jednoho hlediska, a lze je proto označit jako jednodimensionální. Naproti tomu 

posledně uvedené teorie na problematiku nahlíţí z různých hledisek a připouští více 

příčin způsobujících kriminalitu. 

Samotnému vzniku kriminologie předcházelo několik velmi významných děl. 

Z nich pravděpodobně nejdůleţitější je „Dei delicti e delle pene“ od jednoho 

z předních právníků Cesare Beccarii (u nás vyšlo pod názvem „O zločinech a 

trestech“ v překladu J. Sládečka v roce 1893), která ve své době ovlivnila nejen další 

myslitele (např. Voltaira), ale i panovníky, jako byla císařovna Marie Terezie či císař 

Josef I. 

3.1 Biologické kriminogenní teorie 

Biologické kriminogenní teorie se snaţí s různým úspěchem o výklad zločinnosti 

převáţně na základě vnitřních dispozic jedince, tedy okolností, které nelze zpravidla 

nijak ovlivnit. Dochází tak k jednostrannosti a velmi zúţenému pohledu na danou 

problematiku. Právě díky velmi snadnému překroucení byly některé tyto koncepce 

zneuţívány totalitními reţimy 20. století (za druhé světové války docházelo 

v koncentračních táborech k různým pokusům a následné hromadné likvidaci osob). 

3.1.1 Kriminálně antropologická teorie 

Jejím představitelem byl zakladatel pozitivistické školy Cesare Lombroso, který 

působil jako lékař ve vězeňském ústavu v Pesaru a později se stal profesorem 

forenzního lékařství a psychiatrie v Turíně. Ten prováděl vlastní výzkumy na 

vojácích, vězních a dalších skupinách osob. V roce 1876 vydal svoji monografii, kde 

koncipoval tzv. typ „rozeného zločince“ neboli „reo nato“. Prohlásil, ţe člověk se 

zločincem nestává, ale jako takový se jiţ narodí.  

Lombrosův popis rozeného zločince: 

- „Zločinec je atavistická bytost, v jejíž osobnosti se reprodukují divoké 

instinkty primitivních lidí a fylogenetických předchůdců člověka, 
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- atavistické znaky: nízké čelo, ustupující nebo velmi vyčnívající brada, velké 

uši s přirostlými ušními boltci, atypická velikost lebky a její tvar, deformace 

prstů a další, 

- mentální vlastnosti: snížený práh bolesti, emocionální plytkost, předčasná 

sexuální reaktivita, lenost, defektní sebevědomí, nezdrženlivost, sklon 

k alkoholismu, agresivita, pověrčivost, egoismus a další.“
25

 

 

Na jeho teorii měla do určité míry vliv i Darwinova koncepce, která byla 

zveřejněna několik let před tím. Pokládal zločince za jakýsi samostatný lidský druh. 

Na základě jeho tezí byly prováděny výzkumy porovnávající vězně se studenty, 

učiteli a dalšími skupinami, které jeho tvrzení vyvrátily.  

Lombroso připustil, ţe ne všichni pachatelé se jako zločinci rodí, ale ţe na 

kriminální jednání můţe mít vliv i choroba. Ještě později pak uznal za moţné i jiné 

vnější skutečnosti, které by mohly mít vliv na vznik kriminálního jednání. Ve vydání 

jeho proslulé studie L´uomo deliquente (1890) tak představuje vedle biologických 

determinant i další činitele, které se podílejí na formování pachatele, jako jsou 

ekonomické, sociální nebo ekologické předpoklady. 

Základními typy, které vedle tzv. čistého zločince Lombroso uváděl, jsou: 

1. rozený delikvent, tělesně poznamenaný, 

2. delikvent z vášně, pro kterého je typický jen jeden delikt, 

3. šílený delikvent, který je nejčastěji alkoholikem či hysterikem, 

4. domnělý delikvent dopouštějící se deliktu pouze v případě nešťastné souhry 

okolností, 

5. delikvent představující mezičlánek mezi normálním jedincem a rozeným 

zločincem, 

6. tajný delikvent, kterým jsou například prostitutky nebo pachatelé politických 

trestných činů.
26
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Mezi nejvýznamnější kritiky jeho teorie patří zejména anglický psychiatr Goring 

(jeho monografie The English Convict vyšla v roce 1913) a americký antropolog 

Hooton (jehoţ dílo je z roku 1939). 

3.1.2 Genealogické studie 

Dalším z biologických směrů byl i směr, který povaţoval dědičnost za 

nejdůleţitější důvod vzniku kriminálního chování. 

Nejznámější výzkum byl prováděn americkým psychologem H. H. Goddardem, 

který ve své knize Kallikakova rodina zachycuje vývoj rodinných příslušníků vojáka 

Martina Kallikaka (fiktivní jméno). Ten zplodil se sociálně níţe postavenou a 

mentálně zaostalou dívkou nemanţelského syna a jednak zaloţil rodinu se svoji 

bohatou, vzdělanou ţenou. Goddard tedy sledoval dvě linie, jednak větev zaloţenou 

nemanţelským synem a dále linii představovanou potomky z manţelství. 

Goddard došel k závěru – při pouţití Binetova inteligenčního testu – ţe se nedědí 

kriminalita, ale oligofrenie (slabomyslnost) a ţe právě pro svoji slabomyslnost se 

údajně tito oligrofreni stávají zvýšeně kriminálními. Při tvorbě těchto závěrů však 

nebylo důsledně přihlédnuto zvláště k sociálním vlivům odlišných ţivotních 

podmínek prostředí, v nichţ tito potomci obou linii vyrůstali a ţili. Proto v této práci 

i v řadě podobných genealogických studií nebyl vliv biologických a společenských 

činitelů na kriminogenezi adekvátně zjištěn a jejich výsledky zůstaly v celku 

neprůkazné.
27

 V době zveřejnění Goddardovy teorie o kriminálním chování 

způsobené mentálním defektem byl označován takový delikvent jako morální idiot. 

Dalším krokem v této oblasti byl výzkum prováděný na jednovaječných a 

dvojvaječných dvojčatech. Výchozím předpokladem bylo, ţe pokud existuje dědičná 

dispozice pro kriminální jednání, tak by se měla projevit právě u identických dvojčat, 

která mají stejný genetický základ, na rozdíl od dvojvaječných, u kterých by měl 

průzkum prokázat stejné dispozice jako u jiných sourozenců. Prvním, který byl 
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proveden a následně i zveřejněn, byl výzkum německého kriminologa J. Langa 

(1929). Ten svoji hypotézu prokázal (pouţil však malý vzorek – pouze 13 párů 

jednovaječných a 17 dvojvaječných dvojčat – a byl proto kritizován a jeho výzkum 

byl zpochybněn). Dánský výzkum K. O. Christiansena předpoklad opět potvrdil 

(bylo zkoumáno 325 párů jednovaječných a 611 dvojvaječných párů). Zkoumání 

tedy opakovaně prokázalo, ţe u jednovaječných dvojčat je vyšší pravděpodobnost 

shodného jednání. Přesto tyto závěry nejsou jednoznačné. Kriminologové jsou 

k těmto teoriím o dědičnosti kriminality skeptičtější. Problém je zejména v tom, ţe 

byť jsou jednovaječná dvojčata identická, tak jejich sociální okolí je rozdílné a jinak 

je přijímají s ohledem na jejich vlastnosti a chování. 

Dalším klasickým výzkumem jsou adopční studie, tedy studie, které se orientují 

na výzkum kriminálního jednání dětí, jeţ byly adoptovány krátce po narození, a 

jejichţ adoptivní nebo biologický otec (eventuálně oba) spáchali trestný čin.  

3.1.3 Konstituční teorie 

Dědičnost jako příčina kriminality byla povaţována za jeden z nejdůleţitějších 

faktorů i představiteli tzv. konstituční školy. Ta vycházela z úzké vazby mezi 

tělesným typem a určitými osobnostními charakteristikami.
28

  

Hlavním představitelem je německý psychiatr Kretschmer a jeho známá 

konstituční typologie. Ten charakterizoval tři základní typy a později přidal ještě 

smíšený dysplastický. Pyknický se vyznačuje středně vysokou, zavalitou postavou a 

sklony k tloustnutí, jsou veselí, ale mají sklony k maniodepresivním poruchám. 

Astenický je naproti němu vysoký a štíhlý, typickými vlastnostmi je chladnost a 

odměřenost se sklony k schizoidním poruchám. A posledním typem je atletický. Pro 

něj je charakteristický robustní svalový korzet, výbušnost a sklony k poruchám 

psychickým. 
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Kretschmer provedl výzkum 4414 kriminálních jedinců z hlediska své typologie 

a dospěl k těmto výsledkům: 

- pyknický typ je z hlediska páchání trestné činnosti a její recidivy nejméně 

aktivní, nejčastějším deliktem je podvod, resocializace je oproti jiným typům 

vyšší; 

- astenický typ nejčastěji páchá krádeţe a podvody, tedy je pro ně typická 

majetková trestná činnost; 

- pro atletický typ je zase typická násilná trestná činnost, ale není výjimkou ani 

u majetkové 

- pachatelé dysplastického typu mají sklon k převáţně mravnostním a 

násilným deliktům.
29

 

3.1.4 Koncepce oligofrenního pachatele 

V roce 1905 byla poprvé publikována Binet-Simonova inteligenční škála, krátce 

poté dochází k prvním výzkumům zaměřených na testování inteligence u kriminální 

populace, prvotní předpokladem bylo, ţe faktorem ovlivňujícím kriminální jednání je 

existence niţšího inteligenčního kvocientu. 

 Goddard (1912,1914,1915) např. zjišťoval u mladistvých delikventů 

v nápravném ústavu – bez srovnání dat s kontrolní skupinou nedelikventních jedinců 

– slabomyslnost (oligofrenii) v rozsahu 25-50%, coţ ho spolu s dalšími autory vedlo 

k faktickému ztotoţnění delikventa s jedincem slabomyslným (oligofrenem), tj. 

mentálně retardovaným jedincem. Novější studie platnost těchto závěrů zpochybnily. 

Přesto některé moderní srovnávací studie inteligence delikventních a nedelikventních 

jedinců prokázala mírně sníţený inteligenční kvocient.
30

 I tyto výsledky je však 

nutné brát s určitou rezervou, protoţe právě niţší inteligence můţe být důvodem pro 

páchání takové kriminality, která je snadněji odhalitelná a ne tolik promyšlená jako 

kriminalita jedinců s vyšším IQ. 
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3.1.5 Teorie chromozomální anomie 

V  polovině 60. let se poprvé objevuje názor o vztahu abnormální 

chromozomální struktury jedince s jeho kriminálním jednáním tedy tzv. teorie 

chromozomální anomie. Podle ní se předpokládá, ţe anomie s  pohlavním 

chromozomem Y navíc u muţů (tedy místo běţné struktury XY, je zde XYY) je 

vedle vyšší postavy důvodem i pro postiţení mozku, které se projevuje zejména 

sníţeným intelektem a častým asociálním jednáním. Po určité období se mělo za to, 

ţe byl objeven tzv. chromozóm vrahů. 

3.2 Psychologické kriminogenní teorie 

Psychologie jako samostatná věda vzniká aţ koncem 19. století a v jejím rámci 

pak později vzniká psychologie forenzní, která se začala orientovat na pachatele a 

jeho osobnost. Psychologické kriminologické teorie vycházejí z různých 

psychologických škol. Orientují se zejména na osobnost pachatele jako celek nebo na 

některé její aspekty jako např. intelekt. 

Z psychologicky orientovaných teorií vznikla řada psychoterapeutických metod 

uplatňujících se v práci s pachateli trestných činů i činů jinak trestných či jednání 

společensky neţádoucích. 

3.2.1 Teorie psychopatické osobnosti 

Porucha osobnosti je setrvalý stav, který se vztahuje na k abnormální struktuře 

osobnosti, tyto odchylky od normy mohou mít jak kvalitativní tak kvantitativní ráz a 

týkat se jedné nebo více osobnostních vlastností. Právě tyto odchylky mající váţnější 

formu se dříve nazývaly psychopatickými rysy osobnosti, dnes se jiţ hovoří jen 

obecněji jako o poruchách osobnosti.  

Zejména recidivisté a pachatelé závaţnější kriminality bývají označení jako 

psychopatické osobnosti. Je to zejména z toho důvodu, ţe právě u těchto skupin 

pachatelů bývají poruchy osobnosti nejvýraznější a také pro opakovanou trestnou 

činnost nebo nebezpečnost jednání bývají podrobení psychologickému nebo 

psychiatrickému zkoumání. 
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G. Kaiser uvádí, ţe tyto charakteristické vlastnosti se dotýkají jen malé části lidí 

(pachatelů i dalších osob) zejména z toho důvodu, ţe nejsou jednotně 

diagnostikované a spíše se jedná o osobnostní typologická zobecnění. Jejich nízká 

spolehlivost a nemoţnost jednoznačného vymezení, včetně překrývaní se 

s neurotickými poruchami má za následek ztrátu na vědeckém významu.
31

 

3.2.2 Teorie rozdílného podmiňovaní 

Uznávaný anglický psycholog Hans Eysenck ve své teorii o vzniku kriminální 

osobnosti zdůraznil důleţitou roli učení formou klasického pavlovovského 

podmiňování při socializaci dítěte. Tvrdí, ţe i svědomí jedince je pouze výsledkem 

učení formou opakovaného trestání a odměňování dítěte a zločinci právě takto 

vyvinuté svědomí nemají, protoţe buď nejsou schopni se touto formu učit, nebo 

nebyli svými rodiči v tomto směru správně vychováni, nedocházelo u nich tedy ke 

spojování neţádoucího a popř. kriminálního chování se sankcí a strachem z ní. Tato 

teorie se nepovaţuje za dostatečně prokázanou empirickými výzkumy. 

3.2.3 Psychoanalytická teorie 

Zakladatelem je brněnský rodák Sigmund Freud. Jeho koncepce vychází ze 

základních prvků osobnosti, kterými jsou „ono“ (Id -pudové tendence, pracující 

podle principu slasti) „já“ (ego – zdroj emocí, odlišuje realitu od snů, ovládá 

motoriku) a „nadjá“ (superego – osobní morálka jedince, která vznikla na základě 

identifikace se superegem rodičů, tedy podle jejich zákazů a příkazů). Přičemţ ego a 

superego je vţdy vědomé a id nevědomé. 

Psychoanalytická teorie vychází z předpokladu, ţe pachatel je jedinec, jehoţ 

neschopnost společensky se přizpůsobit se odráţí ve spáchání trestného činu jakoţto 

odreagování jeho neurotického konfliktu. 

Za předpokládaný původ tohoto vnitřního konfliktu je povaţován nesprávný 

psychosexuální vývoj jedince. Za obzvláště problematické je povaţováno období 
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raného dětství, kdy vznikají tzv. „psychoanalytické kompexy“ (tzv. Oidipův a 

Elektřin komplex).
32

  

Bylo provedeno několik průzkumů k ověření této teorie, ne však v její čisté 

podobě. Teoretici se od ní postupně trochu odklánějí a začleňují jako další i některé 

sociálně negativní činitele jako je špatná výchova či negativní vztah rodičů navzájem 

i vůči dětem. 

Psychoanalýza se i nadále pouţívá například k profilování neznámého pachatele. 

3.2.4 Individuální psychologie 

Spolupracovníkem S. Freuda byl Alfred Adler, rakouský lékař a psycholog, který 

nespatřoval jako nejdůleţitější důvod chování člověka v sexuálním pudu, ale 

v potřebě člověka se zařadit do společnosti, ke které by chtěl patřit a prosadit se v ní, 

přičemţ nenaplnění představ jedince v této oblasti vede k pocitům méněcennosti. 

Mezi nutné vlastnosti povaţoval i touhu po moci, tu pak muţe jedinec realizovat 

společensky přijatelným způsobem, nebo ne, v druhém případě se pak objevují 

negativní prvky jako je agresivita v  jejích různých formách. 

3.2.5 Teorie frustrace 

Jejími tvůrci jsou psychologové J. Dollard, L. W. Doob, N. E. Miller, O Mowrer 

a R. R. Sears. Svůj ucelený systém představili v knize Frustrace a agrese (1939). 

Podle jejich modelu vede neuspokojení vnitřních potřeb k agresivitě. Hlavní hybnou 

silou v jednání lidí jsou vrozené instinkty. Pokud vnější okolnosti tvoří bariéru (mají 

negativní účinek) a lidé nemohou tyto své potřeby a cíle uspokojit, vyvolává to 

v nich agresivní chování.
33
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3.3 Sociologické kriminologické teorie 

Tyto teorie vysvětlují kriminalitu hlavně jako společenský jev, kterému se nelze 

vyhnout. 

3.3.1 Teorie anomie 

Jejím představitelem je francouzský sociolog Émile Durkheim (1858-1917), 

který jako první pouţil termínu anomie ve svém díle Sebevraţda (1897) pro stav 

bezzákonnosti ve společnosti, kdy přestávají platit normy a pravidla, a 

charakterizoval ho jako sociálně patologický stav nedostatečné sociální regulace. Ve 

svém díle označil za příčinu sebevraţdy stav jedince, který se vyznačuje právě 

neexistencí nebo silným oslabením norem a morálních hodnot, na coţ člověk reaguje 

pocity méněcennosti, odcizení a zbytečnosti.  

Z Durkheimovy teorie vyšel Robert King Merton (1910-2003) se svou teorií 

odchylného chování. Za anomii povaţoval konflikt mezi obecně uznávaným 

hodnotovým systémem ve společnosti a legitimními prostředky pro jejich 

dodrţování. Jinak řečeno jedinec trpící anomií snaţící se dosáhnout legitimních 

celospolečenských cílů jako je úspěch, peníze, bohatství, by nebyl schopen jich 

dosáhnout prostředky, které by nebyly v rozporu s obecně uznávanými hodnotami 

z důvodu struktury společnosti, kde díky privilegovaným vrstvám je přístup 

k legitimním prostředkům omezen. Tato situace tak má nutně za následek deviantní 

chování, které je pro člověka podle něj jediným moţným způsobem dosaţení jeho 

poţadavků a cílů. Merton definoval typologii způsobů individuální adaptace na 

danou strukturu společnosti: 

a. tzv. konformismus, který jediný je nedeviantním způsobem adaptace s 

legálními cíly i prostředky, 

b. inovace z kriminologického hlediska nejvýznamnější typ chování, kdy pro 

dosaţení legálních cílů je vyuţíváno nelegálních prostředků, 

c.  ritualismus znamenající odmítnutí cílů a ponechání legálních prostředků, 

d.  únik, kde dochází téţ k odmítnutí legálních cílů, ale i prostředků, 
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e. vzpoura je typem chování, kdy cíle či prostředky (nebo obojí) je nahrazeno 

jinými. 

 Tato teorie je jednou z mála, které jsou ještě v dnešní době stále aktuální, a stává 

se inspirací pro nové výzkumy v dané oblasti a základem pro autory moderních 

teorii. 

3.3.2 Chicagská kriminologická škola 

Největší přínos chicagské školy je spojován z tzv. ekologickými studiemi, které 

se věnovaly geografickému rozloţení kriminality. Výzkumy byly prováděny ve 

městě Chicago (kde na místní sociologické fakultě působila řada jejích 

představitelů), které v té době procházelo industrializací a vlnou přistěhovalectví, coţ 

se odrazilo na výzkumech. K výzkumům byly vyuţívány různé záznamy zahrnující 

majetkové poměry, bytové podmínky a kriminalitu lidí ţijící v dané oblasti, coţ 

vedlo k poznání, ţe určité městské části bez ohledu na změnu obyvatelstva jsou 

náchylnější ke kriminalitě.  

Jedním z představitelů je E. Burgess (1886-1966), který rozdělil město na 

několik zón mající charakter soustředných kruhů. Zjistil, ţe nejvyšší kriminalita je 

právě v oblastech, kde ţijí obyvatelé, jejichţ celková ţivotní situace je nejméně 

příznivá. K stejným závěrům, tedy ţe špatné sociální podmínky mají vliv na 

geografické rozloţení kriminality, došel i C. R. Shaw, který spolu s Mc Keyem 

provedli výzkumy týkající se kriminality mládeţe. 

Na chicagskou školu navázal i americký sociolog Torsten Sellin (1896-1994) Ve 

své práci Kulturní konflikt a kriminalita (1938) rozvinul teorii o konfliktu kultur. 

Definoval tzv. primární a sekundární kulturní konflikt. Primární konflikt vzniká 

tehdy, kdyţ jedinec, který přejde z jedné kultury do druhé, není schopen přijmout 

normy nové společnosti a dochází tak ke kolizi norem. Sekundární pak nastává mezi 

dominantní sociální kulturou a jinými subkulturami. Tyto konflikty mohou vyústit 

v porušení zákona. 
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3.3.3 Teorie diferencovaného sdružování (diferenciální asociace) 

Autorem této teorie je americký sociolog Edwin H. Sutherland (1883-1950), 

který ve svém díle Principles of criminology z roku 1934 (navázala na jeho dílo 

Criminology z roku 1924 a byla později vydána i v roce 1939 a 1947) uvedl, ţe 

zločin je způsoben konfliktem chování mající původ v rozdílnosti kultur. Tedy ţe 

člověk se zločinu učí jako kaţdému jinému způsobu chování v prostředí, kde ţije. 

Podle této teorie nepřebírá jedinec jen kriminální chování, ale i způsob a techniku 

páchání trestných činů, motiv, a dokonce důvody ospravedlňující porušování norem. 

Na Sutherlandovu teorii navázal svojí teorii diferencované identifikace i 

americký sociolog a kriminolog D. Glaser. Ten neodsunuje osobnost pachatele do 

druhotné pozice, ale naopak ji zdůrazňuje. Protoţe je to jen jednotlivec sám, kdo 

rozhoduje o tom, čím se stane a zda se bude identifikovat se společensky 

akceptovaným chováním, či nikoliv. Na to má vliv, jak se člověk vidí, jak sám sebe 

hodnotí, jaké jsou pro něj důleţité hodnoty a s jakou sociální skupinou se 

identifikuje. 

Jejich nástupci díky výzkumu městských gangů mládeţe (ti z velké části 

pocházeli z niţších sociálních vrstev) dali vzniknout tzv. teorii kriminální subkultury. 

Jejími předními autory jsou A. K. Cohen, R. A Cloward, L. E. Ohlin, W. B. Miller.
34

 

Poznatky z provedeného výzkumu jsou specifické pro sociální poměry v USA v době 

jeho uskutečnění (50.-60. léta). Jejich modifikovaná verze je však pouţitelná i na jiné 

kriminální jevy skupinového charakteru jako je jednání příslušníků etnických menšin 

(včetně moţnosti aplikace na naši romskou minoritu).
35

  

3.3.4 Teorie sociální kontroly 

Teorie vychází z toho, ţe deviantní chování je důsledkem selhání kontrolních 

mechanismů. Vedle toho navazuje částečně i na Durkheimovy úvahy o tom, ţe lidské 

touhy jsou nekonečné. A. J. Reiss ve své studii Delikvence jako selhání osobnostní a 
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sociální kontroly z roku 1951 vymezil faktory mající vliv na vznik kriminálních 

chování, a to vnitřní a vnější. Za vnitřní povaţuje defekty kontrolních mechanismů 

vzniklých v důsledku špatné výchovy v dětství nebo jejich pozdější selhání. Vnější 

naopak spočívají v neexistenci nebo v konfliktním působení společnosti, v níţ se 

jedinec pohybuje. 

3.3.5 Etiketizační teorie (labelling aproach) 

Podle této teorie neexistuje kriminalita jako taková. Ale vytváří jí společnost na 

základě negativní reakce na určité typy chování. Vytváří jí přijetím trestněprávních 

norem. A právě odsouzení chování a tedy jedince samotného pak můţe mít vliv na 

budoucnost pachatele, který na základě přidělené „nálepky“ můţe přijmout své 

postavení mimo normy společnosti. Tento problém je patrný u prvopachatelů a 

mládeţe, kdy zejména jedinci s horším sebehodnocením jsou náchylnější k budoucí 

kariéře zločince právě díky této etiketě. Tato teorie přinesla jiný pohled do zacházení 

s určitými skupinami pachatelů. 

3.4 Kriminologické multifaktorové teorie 

Vedle teorii zaměřující svůj výzkum na příčiny kriminality, ať uţ z hlediska 

sociologického, biologického nebo psychologického, začaly vznikat i teorie, které 

tyto hlediska různě kombinovaly a spojovaly. Jiţ spoluzakladatel pozitivistické školy 

E. Ferri tvrdil, ţe kriminalita je důsledkem spojení fyzických, antropologických a 

společenských příčin. 

3.4.1 Výzkum manželů Glueckových 

Manţelé Sheldon a Eleonora Glueckovi z USA jsou povaţování za přední 

představitele multifaktorových přístupů. Ti se od 30. let 20. století věnovali výzkumu 

kriminality. Na základě osm let trvajících výzkumů prováděných v Bostonu mezi 

delikventní a nedelikventní mládeţí zveřejnili svá zjištění v díle Objasnění 

delikvence mládeže. 

Zkoumána byla skupina o 500 delikventech vybraných ze dvou nápravných 

zařízení pro mladistvé a 500 nedelikventních mladistvých, kteří byly záměrně 
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vybráni z „neprivilegovaných“ čtvrtí. U delikventů výzkumy zjistily výrazněji 

poruchové vztahy nejen k rodičům, ale i k sourozencům, k spoluţákům a 

vrstevníkům. 

Po osmnácti letech byl proveden další výzkum na obou souborech, který ukázal, 

ţe vývoj mladistvých delikventů vedl k rozvoji psychopatických osobností 

s poruchovým vztahem k dětem, partnerovi, zaměstnání apod. Pokud však jde o typy 

kriminality, došlo u jedinců mezi lety 25-31 k posunu od závaţnějších forem 

k lehčím. Manţelé své nové výzkumy interpretovali tak, ţe u zkoumaných 

mladistvých došlo k opoţděnému dozrávání osobnosti po stránce tělesné, intelektové 

a emocionální, coţ bylo důsledkem jejich špatné společenské adaptace.  

Tento výzkum byl hodnocen jak pozitivně, tak negativně. 
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4. Typologie pachatelů 

Typologie (zobecňující vědecká metoda roztřiďující poznatky vybraných jevů 

do jednotlivých typů) pachatelů umoţňuje rozčlenit delikventy s podobnými znaky či 

soubory znaků do jednotlivých skupin, které lze podle těchto znaků charakterizovat. 

Mají fungovat jako určité systémy klasifikace pro teorii i pro praxi (včetně trestního 

řízení). V dnešní době je to právě statistika, která přispívá ke vzniku nových a 

potvrzuje původní teorie rozdělující pachatele do určitých skupin.
36

 

Typologický přístup předpokládá, ţe určité skupiny lidí budou mít stejné 

psychické vlastnosti a současně, ţe tento soubor znaků je bude odlišovat od skupiny 

jiné.  

Typem pak bývá nejčastěji definován určitý souhrn vlastností, které sice 

nezahrnují všechny osobnostní charakteristiky daného jedince, ale jsou společné pro 

větší počet lidí. Tyto charakteristické vlastnosti jsou pak základem pro vytvoření 

skupiny.
37

 

Blatníková ve svém článku uvádí:  

„Typologie mohou být zkonstruovány induktivní cestou (tzn., že jsou tvořeny tzv. 

ideální typy založené na subjektivním dojmu teoretika-vědce) nebo cestou dedukce. 

Takové empirické typologie jsou dotvořeny pomocí multivariačních statistických 

metod a odráží zákonitosti, které existují v reálném světě. S použitím typologií jsou 

spojena i některá omezení. Především otázky související s úsporností či 

zjednodušením, heterogenitou pachatele a vzájemného překrývání či splývání mezi 

skupinami, jednotlivé typy nemohou perfektně přilnout ke všem získaným datům, a 

tak použití typu jakožto diagnostiky osobnosti u konkrétního individua může vést 

v mnohých případech k nevhodným závěrům.“
38

 

                                                 
36

 MAREŠOVÁ, A. K problematice klasifikace pachatelů trestných činů. Kriminalistika. 1995, 

číslo 2, s. 31. 

37
 MAREŠOVÁ, A. Pachatelé trestných činů, k problematice jejich osobnosti a vybraných 

typologii. Praha: IKSP, 1994, s. 62. 

38
 BLATNÍKOVÁ, Š. Typologie pachatelů, variabilita definic a kriminologický výzkum. 

Trestněprávní revue. 2010, číslo 3, s. 85. 



 

38 

 

Výzkumy potvrzují, ţe čisté typy neexistují a ve většině případů se jedná o určité 

jejich variace.
39

 

Kriminologické typologie se liší od psychologických, byť se částečně překrývají. 

Typologie bývají součástí jednotlivých teorií, proto se v  kriminologii setkáváme 

s dělením podle toho, jaké vlivy na utváření osobnosti jsou povaţovány za 

nejdůleţitější: 

1. biologické dispozice, 

2. psychické dispozice, 

3. vliv sociálního prostředí. 

ad. 1 Sem jsou řazeny teorie kriminální antropologie, teorie fyziognomické 

a frenologické. Teorie vycházející z toho, ţe delikvent se od nedelikventa liší 

vnějšími odlišnostmi. Dále sem jsou přiřazovány pozdější teorie zaloţené na 

předpokladu vlivu dědičných dispozic na kriminální jednání a teorie o vlivu 

funkce mozku na chování člověka. 

Mezi nejznámější patří:  

a. teorie o tzv. „rozeném zločinci“ italského lékaře Lombrosa, 

b. tzv. konstituční typologie E. Kretchmera, která předpokládá úzkou vazbu 

mezi tělesným typem a osobnostními charakteristikami, 

c. typologie zaloţená na spojení tělesného typu a delikventního chování (W. H. 

Sheldon, manţelé Glueckovi), 

d. koncepce oligofrenního pachatele – delikventa charakterizuje niţší 

inteligenční kvocient. 

ad. 2 Vliv má zejména psychologie a psychosociální teorie, která provádí popis 

struktury osobnosti a jejich schopnosti, charakteru, temperamentu atd., ale také 

jeho reakce na změnu prostředí a chování ve společnosti (adaptace, 

maladaptace).  
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Zařazuje se sem: 

a. teorie psychopatického pachatele,  

b. teorie delikventní osobnosti J. Pinatela zaloţená na aplikaci klinické 

kriminologie a poznatků biochemie a neuropsychologie popisující 

pachatele v pojmech egocentrismu, agresivity, lability apod.
40

, 

c. Eysenckova koncepce delikventa, kterého popisuje jako nedostatečně 

socializovaného extrovertního neurotika (základními typy jsou 

melancholik, flegmatik, cholerik, sangvinik, kteří se pak pohybují na 

pomezi extrovert a introvert, stabilní a labilní). 

ad. 3 Vycházejí zejména ze zkoumání sociálního prostředí pachatele, sociálního 

učení a jeho začlenění ve společnosti. 

a. Listzova teorie dělí pachatele na příleţitostné, ze zvyku, kteří jsou schopni 

nápravy, a nepolepšitelné,  

b. teorie diferencovaného sdruţování E. H. Sutherlanda, který chápe kriminální 

chování jako naučené, a tak pro zločince „normální“. 

Můţeme se setkat i s jinými typologiemi, dělící se podle toho, zda jsou zaměřené 

na pachatele (např. vrah, zloděj, podvodník) nebo na spáchaný trestný čin (pachatelé 

krádeţí, pachatelé znásilnění).  Klasifikace zaměřené na typ trestného činu se snaţí 

identifikovat odlišné formy trestných činů, zatímco typologie zaměřené na pachatele 

hledají relativně zákonitosti nebo modely, do kterých pak skutečné pachatele mohou 

„zařadit“.
41

 

Další známou a uţívanou je typologie odráţející intenzitu kriminálního chování. 

Nejdůleţitější jsou dva extremní téměř protichůdné typy (do typologie nespadá 

nedelikventní společnost), a to pachatel jednoho trestného činu a tzv. kariérní 

(karierový) pachatel. Na zkoumání těchto dvou skupin lze demonstrovat, které 
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změny mají vliv na to, zda se jedinec stane tzv. chronickým pachatelem, nebo svoji 

kriminální kariéru opustí. 

Někdy zmiňovanou bývá typologie akcentující vývojové aspekty kriminálního 

chování. Jednotlivými typy jsou rezistentní osoby (nepáchající trestné činy), 

perzistentní pachatelé (pokračující v trestné činnosti) a pachatelé, kteří svoji činnost 

jiţ ukončili. 

Některé z nepřeberného mnoţství existujících typologii bývají vyuţívány při 

práci s delikventy, ale i s jinými osobami (např. extremistické skupiny, satanisté, 

prostitutky, uţivatelé drog), které jsou často předmětem zájmu.  

Vlastní typologii představil kolektiv autorů ve svém díle Osobnost pachatele 

z roku 1985: 

1. socializovaný (podtypy: socializovaný kooperativní, asertivní, úzkostný, 

dynamický) – tito pachatelé se dopouští trestné činnosti spíše sporadicky 

převáţně pod vlivem situace. Charakteristický je pro ně systém vnitřních 

hodnot odpovídající společenské morálce. Převaţuje majetková trestná 

činnost. Jsou ideální pro nápravu a bezproblémové zařazení zpět do 

společnosti. 

2. Nesocializovaný agresor (podtypy: nesocializovaný, agresivně se prosazující, 

nesocializovaný hostilní agresor, nesocializovaný agresivní schizoid) – jsou 

opakem socializovaných pachatelů. Jsou tedy pro něj typické vlastnosti jako 

agrese, egocentričnost a defektní svědomí a nedostatečně zformulovaný 

systém vnitřních hodnot. Trestné chování je u něj spíše otázkou osobnosti 

neţ situace. Kriminální prognóza není u něj příliš pozitivní. 

3. Konformní mormon – pachatel s nízkým inteligenčním kvocientem. Pro jeho 

submisivnost je často zneuţíván jinými osobami. Je ovlivňován okolím a tím, 

co si o něm tyto lidé myslí, můţe proto brát vinu na sebe. Je nutné k němu ze 

strany orgánů činných v trestním řízení přistupovat citlivěji. 

4. Nezdrţenlivý, nezvladatelně puzený – typicky to bývá pachatel sexuální 

trestné činnosti, který je veden zejména uspokojením svých potřeb. 

Charakteristickou vlastností je pak dynamičnost. 
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5. Neurotický (podtypy: neurotický s hysterickými rysy, neurotický asertivní, 

neuroticky se odreagovávající) – kriminální chování u těchto pachatelů je 

zpravidla výsledkem selhání vnitřních regulativů. Pocit méněcennosti se 

můţe projevovat nadměrnou snahou o obdiv či sebeprosazení.  

6. Hostilní – emočně labilní pachatel projevující se nepřátelsky vůči svému 

okolí, které viní ze své trestné činnosti. Převaţuje u něj násilná kriminalita. 

7. Podrobivý (podtypy: podrobivý vzrušivý, podrobivý tlumený) – důvěřivý a 

submisivní jedinec se sklonem k přijímání norem skupiny. Ovlivňován 

zejména sociálním prostředím, ve kterém se pohybuje. 

8. Anxiózní manipulátor – jedinec projevující se tendencí manipulovat 

s druhým a prosazováním svých názorů. Tyto vlastnosti a vyšší IQ jsou 

předpokladem pro vůdčí pozice.
42

 

Zajímavostí můţe být, ţe některé teorie, chápající kriminalitu především jako 

společenský a sociální jev (pachatele lze ovlivnit a případně převychovat), 

povaţovaly typologie za zbytečné, protoţe počítali s tím, ţe kriminalita časem úplně 

vymizí (typické to bylo zejména pro teorie ve státech bývalého socialistického 

bloku). 
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5. Osobnost 

Předpokládá se, ţe existuje určitá soustava vlastností, rysů osobnosti, která je 

typická pro delikventy a mohla by být tedy odpovědná za jejich kriminální jednání.
43

 

Kdyţ se podíváme na vývoj kriminologických teorií, je zřejmé, ţe téměř kaţdá 

se v nějakém ohledu věnovala kriminální osobnosti. Výzkumy orientované na 

pachatele zpravidla vycházejí z teze, ţe osobnostní rysy a chování jedince jsou 

ovlivnitelné.
44

 Problematika osobnosti pachatele je natolik rozsáhlou a sloţitou 

otázkou, ţe ji nelze řešit pouze v rámci jednoho oboru, proto vedle kriminologie do 

popředí vystupuje zejména psychologie a sociologie. 

Kriminologie se v otázce vymezení základního pojmu obrací na psychologii, kde 

je osobnost charakterizována jako souhrn psychických, sociálních a biologických 

aspektů. Nakonečný charakterizuje osobnost jako:  

„vnitřní organizaci duševního života člověka, skutečnost, že je jednotou dílčích 

funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek interindividuálně odlišných dispozic a 

jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími projevy, tj. s chováním 

individua.“
45

 

Často bývá definována jednoduše jako to, 

 co člověk chce (pudy, potřeby, zájmy, hodnoty), 

 co člověk můţe (schopnosti, vlohy, nadání), 

 co člověk je (temperament, charakter). 

Zkoumanými oblastmi jsou: struktura osobnosti (tj. psychické vlastnosti a rysy 

člověka), dynamika osobnosti (tj. posuzování chování a reakce člověka 

v jednotlivých situacích, její součástí je i motivace), vývoj osobnosti, poznávaní 

osobnosti atd.  
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Popis osobnosti pachatele je východiskem pro poznání, pochopení a vysvětlení 

jeho kriminálního jednání a je důleţité i pro zacházení s ním, jehoţ základním cílem 

je zabránění další trestné činnosti daného jedince. Teoretické poznatky forenzní a 

soudní psychologie jsou vyuţívány zejména pro soudní expertízy a orientují se tedy 

především na individualitu člověka a její vliv na spáchání trestněprávně relevantního 

jednání jako výsledek určité poruchy chování. 

Kriminologie se stejně jako kriminologická psychologie v problematice 

osobnosti pachatele zabývá zejména dvěma otázkami. Tou první je jakým způsobem 

dospívá člověk k připravenosti jednat kriminálním způsobem. Tento přístup je 

nazýván procesuálním. Snaţí se odpovědět na to, jaké vlastnosti a duševní pochody 

předchází a provází kriminální jednání. Druhá otázka se pak stala základem pro 

přístup strukturální. Měla by odpovídat na to, jaké psychologické zvláštnosti 

charakterizují pachatele a jak je odlišují od nepachatelů.
46

 

Pro strukturální (typologický) přístup je typická snaha definovat nebo poukázat 

na typické vlastnosti či charakteristiky kriminální osobnosti odlišující ho od sociálně 

přizpůsobivého jedince. Typickými představiteli je Lombrosova teorie rozeného 

zločince nebo současná teorie labellingu. Přestoţe se některé vlastnosti či 

charakteristiky u pachatelů objevují častěji neţ jiné, není moţné jim přisuzovat 

takovou důleţitost. Dnešní psychologické zkoumání pachatelů se cíleně soustředí 

zejména na co nejpřesnější popis osobnosti, její vnitřní diferenciace a zařazení do 

určitého typu. 

Většina badatelů se shoduje v tom, ţe neexistuje jedinečná „zločinecká“ 

osobnost. Jako nejobecnější vlastnosti, které jsou se zločineckou osobností 

spojovány, můţeme vyjmenovat následující: 

 nezdrţenlivost, 

 agresivita, 

 impulzivita, 

 extroverze. 
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K ověřeným rysům a vlastnostem uváděné Nevřalou, které mají statistický vztah 

k delikvenci, patří tyto: 

 „problematická rodinná anamnéza, 

 lehká mozková disfunkce (nověji ADHD - attention deficit hyperactivity 

disorder), 

 nižší intelektová kapacita, 

 lehkomyslnost a nezodpovědnost, 

 sklony k dobrodružství a impulzivita, 

 nedostatečně zformované regulační mechanismy, 

 silné pudové napětí, 

 emocionální a vegetativní labilita, 

 zvýšená egocentričnost a snížená sebekritičnost.“
47

 

Některé novější směry teoretických výzkumů i praxe v kriminologii (zejména 

tzv. kritická kriminologie) upřednostňující sociologický přístup k příčinám 

kriminality, nepřikládají osobě delikventa při zkoumání trestných činů větší význam 

a o výzkumy osobnosti delikventa se nezajímají. Tato situace je zapříčiněna zejména 

tím, ţe v posledních desetiletích se radikálně mění rozsah a struktura kriminality. 

Změn doznávají názory na její příčiny a především se změnil postoj společnosti 

k delikventům, coţ ovlivňuje i přístupy ke zkoumání jejich osobnosti.
48

 

Přesto lze sledovat v určitých oblastech neutuchající zájem o osobnost pachatele 

(např. kriminalistika a psychologie) zejména v oblasti pachatelů vraţd a únosů, 

sériových vrahů, ale i osob angaţujících se v terorismu (například The national 

center for the analysis of violent crime v USA má dnes jiţ čtyři relativně samostatné 

jednotky tzv. behavioral units zabývající se trestnými činy proti dospělým, dětem, 

terorismu a dalšími násilnými činy). 
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Všechny disciplíny zabývající se osobností pachatele (včetně kriminologie) se 

pokouší vedle dalšího určit i hranice normálu.  Dělení na to, co je ještě „normálním“ 

a co je jiţ „abnormálním“ je nejednoznačné.  Nejčastěji se v psychologii a psychiatrii 

vychází z pojmu normality. Normalitu lze vymezit jako soubor vlastností, které jsou 

indikátorem duševního zdraví. 

5.1 Struktura osobnosti 

Nakonečný charakterizuje strukturu osobnosti jako:  

“vnitřní uspořádání osobnosti tj. skladbu jejích prvků, dispozic, které jsou 

chápány jako funkční elementy, resp. jako elementy funkcí různých kategorii (výkonu, 

motivace, hodnocení, formální reaktibility atd. – tj. schopnosti, motivy, postoje, 

temperament atd.).“
49

 

Struktura osobnosti proto předpokládá členění osobnosti na jednotlivé, relativně 

samostatné součásti, které plní různé funkce pro běţný průběh duševního dění.
50

   

Strukturu osobnosti tvoří: 

1. schopnosti – předpoklady pro určitou činnost, jsou zpravidla chápany jednak 

jako dispozice naučené, získané a jednak jako dispozice vrozené. Empiricky 

je skoro nemoţné je rozlišit. Řadíme sem v první řadě inteligenci (rozumové 

schopnosti), sociální inteligenci (schopnost jednat v mezilidských vztazích), 

tvořivost, schopnost empatie, 

2. psychické vlastnosti (rysy) – vnitřní determinanty, které ovlivňují chování 

jedince. Tyto dispozice se mohou během ţivota projevovat více či méně, ale 

právě na základě nich lze předpokládat určité chování např. extroverze, 

introverze, sebedůvěra, sebepodceňování, 

3. temperament – souhrn charakteristických či vrozených vlastností dynamiky 

osobnosti, je spjat se vzrušivostí, 
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4. postoje – mohou být vymezeny jako hodnocení prakticky čehokoliv. Kaţdý 

člověk má svůj vlastní systém postojů, tj. subjektivní hodnocení a pojetí 

společnosti a ţivota (předsudky, záporný vztah k alkoholu). 

Zkoumání struktury osobnosti je důleţité zejména pro odlišení a zpřesnění 

osobnosti pachatelů. 

Základními procesy, které ovlivňují utváření osobnosti, jsou zrání organismus a 

psychologické pochody učení.
51

 

5.2 BASIC ID 

Americký psycholog R. S. Lazarus vytvořil metodu modelu osobnosti, který se 

dnes vyuţívá zejména pro forenzní diagnostiku. Nevyuţívá se však jen v případě 

pachatelů, ale i obětí.  

Koncept původně vytvořený pro terapii zahrnuje:  

1. viditelné chování (B – behaviours) – vzorce chování, a to nejen toho, který je 

předmětem vyšetřování, ale i chování pachatele například během výslechu 

nebo po propuštění z vazby,  

2. emoce (A – affective processes) – psycholog by měl dokázat vypozorovat 

emoční ladění pachatele, jeho reakce na otázky (např. problém se 

sebeovládáním, kladná reakce na fotografie z místa činu) a zjistit podněty 

způsobující určité afektivní procesy,  

3. tělesné a smyslové pocity (S – sensations)- určité tělesné reakce na podněty, 

ale i na smyslové pocity, které mohou být spouštědlem pro kriminální 

chování, tyto spouštěcí mechanismy mohou být velmi důleţité pro budoucí 

předcházení trestné činnosti nebo mohou být vyuţity pro zúţení okruhu 

podezřelých nebo dalšího směřování vyšetřování,  

4. představy (I – images) – pachatelovy sny, představy a fantazie, 
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5. kognice (C- cognitions) – myšlenky, názory, mínění, hodnotové postoje, tedy 

projevy kognitivního stylu pachatele, jeho intelektu a vzdělání, 

6. mezilidské vztahy (I – interpersonal relations) – zmapování sociálního okolí 

pachatele (nejbliţší osoby, skupiny, v nichţ se angaţuje), 

7. biologická hlediska (D – drugs) – pachatelovo jednání můţe být ovlivněno i 

jinými neţ psychickými vlastnostmi, tato komponenta zahrnuje i pachatelův 

zdravotní stav, výţivu atd. 

V praxi se ukazuje, ţe vyuţíváním výše uvedeného postupu při poznání 

pachatele lze zabránit některým chybám, ke kterým například patří: přehlíţení 

důleţitých informací o člověku nebo neporozumění určitému chování.
52

 

Tato metoda by se v budoucnu mohla vyuţít i při empirických kriminologických 

výzkumech k bliţšímu poznání osobnosti pachatele. 

5.3 Kriminální motivace 

V původu kriminálního chování se uplatňují vedle jednotlivých součástí 

struktury osobnosti téţ proměnné dynamické povahy. Tou nejdůleţitější je motivace, 

kterou lze snadno charakterizovat jako bezprostřední souhrn příčin daného jednání.
53

 

Kriminální motivace jako jeden z nejvýznamnějších bodů při zkoumání 

osobnosti pachatele je přímým důvodem nebo příčinou spáchaného trestného činu. Je 

ústředním problémem subjektivní stránky trestného činu a orgány činné v trestním 

řízení se během vyšetřování snaţí motivaci pachatele objasnit a odpovědět tím tedy 

na otázku, proč byl spáchán trestný čin a z jakých důvodů se jedinec uchýlil 

k takovému jednání. 

Vedle pojmu motivace se pouţívá i pojem motiv. Za motiv je povaţováno vše, 

co člověka nějakým způsobem aktivizuje k činnosti. Určuje směr a cíl jednání. 

Mohou to být jak potřeby, tak hodnoty či myšlenky. Za určitých okolností si 
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jednotlivec nemusí ani motiv činnosti uvědomit a úplně zformulovat.
54

 Lze říci, ţe 

motivace se skládá z jednotlivých motivů a většinou je jeden z nich dominantní.  

Při rozboru motivace je tedy potřeba v první řadě pracovat s vnitřními motivy, 

ale zároveň i s vnějšími motivy tzv. incentivami, které se dělí na pozitivní, negativní 

a neutrální. 

Kriminální chování je výsledkem souhry vnitřních a vnějších činitelů osobnosti. 

Existují tzv. situační delikty, ve kterých je pachatel vyprovokován obětí (typickým 

příkladem bývají rvačky nebo vraţdy). Vedle toho lze samozřejmě nalézt i spontánní 

delikty (oběť zde nemá ani nejmenší vliv na chování jednotlivce). Často jde o trestné 

činy připravované, programované, pachatel se jich dopouští ze svobodné vůle. Právě 

v těchto deliktech lze vysledovat velký vliv osobnosti pachatele.
55

  

Motivy jako psychologické příčiny jsou pohnutky k dosahování určitých 

konečných psychických stavů. Vnitřní pohnutka se však stává motivem aţ ve chvíli, 

kdy nachází objekt, jehoţ dosaţením dospívá k uspokojení. Existenci či neexistenci 

konkrétních motivů nevyvozujeme na základě konkrétního jednání nebo z objektů, 

ale aţ z obsahu uspokojení, k němuţ toto chování směřuje.
56

  

Provedené výzkumy prokázaly, ţe kriminální motivy se neliší od jiných motivů. 

Prakticky kaţdá pohnutka se můţe v daném případě za určité situace stát 

kriminogenní. 

 V současnosti se hledají odlišnosti mezi delikventním a nedelikventním 

jednáním hlavně v motivačních procesech nikoli v motivech samotných. Právě 

v těchto procesech se totiţ odráţejí jedinečné osobnostní charakteristiky.
57
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Předmětem zkoumání tedy nejsou samotné motivy, ale stává se jím proces, který je 

ovlivňován řadou různých faktorů.  

Madsenův model motivace dělí rozhodující motivační činitele kriminálního 

jednání na: 

1. vnější zahrnující okolnosti předcházející jednání, a to dlouhodobé (např. 

špatná finanční situace, neřešené rodinné konflikty) a bezprostřední 

(např. propuštění ze zaměstnání, hádka s manţelem), 

2. vnitřní zahrnující zejména osobnostní strukturu pachatele a naučené 

chování jako jsou reakce na konfliktní situace, 

3. vzájemné působení vnitřních a vnějších činitelů. 

Jednotná teorie motivace zatím neexistuje.
58

 

Motivací se zabývala téměř kaţdá psychologická teorie. Jednou z nich a je 

psychoanalýza. Ta zdůrazňuje vliv emociálních konfliktů v raném nebo pozdějším 

dětství, které mohou být v dospělosti důvodem duševní nemoci nebo spouštěčem 

kriminálního jednání. Id, ego a superego mezi sebou vzájemně působí a dochází mezi 

nimi ke konfliktům (např. dítě chce hračku, chce ji ukrást, ale ví, ţe krást se nemá), 

které pokud získají přílišnou sílu, mohou vyústit v úzkost. Automatická (primární) 

úzkost vzniká, kdyţ je ego zaplaveno přívalem nezvládnutelných podnětů a projevuje 

se proţívanou bezmocí a panikou. Signální úzkost, která se na rozdíl od automatické 

úzkosti, vyvíjí v pozdějším věku a funguje jako upozornění na blíţící se nebezpečnou 

či traumatickou situaci.  

Vedle toho behaviorální přístup přikládá nejdůleţitější význam sociálnímu učení. 

Při formování osobnosti formou učení můţe dojít ke vzniku asociálního jedince. 

Kriminálnímu chování se tedy učí stejně, jako se učí chování slušnému.  

Další je kognitivní teorie, jejímţ předmětem zájmu je vytváření tzv. kognitivních 

schémat. Tyto „vnitřní“ obrazy vnějšího světa, který vnímáme, jsou důvodem toho, 
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jak jednáme v dané situaci nebo jakým způsobem reagujeme. U kriminálních jedinců 

jsou tyto obrazy pokřivené a mohou vést k páchání trestných činů. 

Teoretické poznatky jsou vyuţívány pro posuzování motivace, která vedla 

pachatele k trestnému jednání. Zásadně platí, ţe kaţdé jednání je motivováno, a to 

tedy nejen to kriminální. Lze se tedy říci, ţe trestná činnost bez motivace neexistuje, 

je pouze trestná činnost bez nám známé motivace.
59

 

Další otázkou, která se v této problematice objevuje, je posouzení neúmyslných 

trestných činů. Většina kriminologů povaţuje za nemoţné srovnávat pachatele 

úmyslných trestných činů s pachateli činů neúmyslných. Neúmyslnost totiţ vylučuje 

moţnost jakýchkoliv motivů, které by měly souvislost s následkem jednání. I způsob 

a důvod trestného jednání, obavy pachatele z následků jak pro něho tak pro 

poškozeného, jsou ryze individuální záleţitostí a pohled na ně velmi subjektivní.
60

  

Motivace je zaloţena na třech principech: 

1. princip dominance – většinou vyskytuje několik jednotlivých motivů, které 

mohou být souladné, ale navzájem si i odporovat, v případě nesouladných 

motivů, pak v případě jednání jeden nakonec převáţí, 

2. princip homeostázy – procesy motivace lze chápat jako obnovování či 

porušování rovnováţných psychických stavů (kaţdého jedince vyvede „z 

míry“ něco jiného), 

3. princip voluntarizace – v motivačním procesu můţe být přítomna vůle, ale 

nemusí (pokud určité potřeby jsou pro daného jedince natolik nesnesitelné, 

ţe bez ohledu na to, zda chce, nebo nechce, musí dané jednání provést – 

otázkou však zůstává, zda i v tomto případě neexistuje vůle). 
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Motivace kriminálního chování má tyto charakteristické zvláštnosti: 

1. bezprostřednost uspokojení potřeb, která bývá v psychopatologické 

terminologii označována jako nezdrţenlivost, 

2. přeskok těch fází rozhodovacího procesu, během nichţ dochází k tvorbě 

rozhodnutí o chování, přičemţ některé z motivů převládnou, zatímco jiné 

jsou potlačeny. To je zvláště patrné u impulsivních deliktů, kde na fázi 

vzniku motivů navazuje téměř bezprostředně realizace chování, 

3. subjektivizace morálních a právních norem zaloţená na egocentrické 

orientaci osobnosti. 

Dnešní teorie, ale i praxe zdůrazňuje nutnost důsledného prověřování všech 

motivačních činitelů – subjektivních i objektivních příčin a podmínek, které vedly ke 

spáchání protiprávního jednání. Je jedním z klíčových faktorů pro posouzení 

kvalifikace a zacházení s pachatelem během trestního řízení (vzetí do vazby, 

vyšetřování na svobodě, stanovení výše a druhu trestu). 
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6. Kriminalita mládeže 

„Fere in omnibus poenalibus iudiciis et  aetetati et imprudentiae succurritur 

(Téměř ve všech trestních věcech se bere ohled na nízký věk a nezkušenost.)“  

Iulius Paulus, Digesta z r. 533 n. l. 

Kriminalita mládeţe je označována jako jeden z nejzávaţnějších sociálně 

patologických jevů, který se projevuje právě v porušování trestněprávních norem
61

 

Stejně jako u běţných delikventů tak u delikventů mladistvých, je moţnost 

nápravy závislá na pochopení jeho jednání, které vybočuje z rámce chování 

akceptovaného společností.
62

 Právě díky tomu, ţe mladistvý ještě nedovršili svůj 

psychologický a sociální vývoj, je u nich moţnost nápravy mnohem vyšší neţ u 

jiných pachatelů. 

Zkoumání a hodnocení kriminality mládeţe má hlavně přispět k řešení otázek, 

jak zabránit opakování činnosti mladého delikventa a jakým způsobem by se dal 

ovlivnit a přerušit jeho negativní vývoj. 

Pro kriminologii je významných několik věkových hranic, které rozlišují 

jednotlivé pojmy, které se v této problematice vyuţívají. Těmito pojmy jsou dítě, 

mladistvý, mládeţ a mladý dospělý. Kriminologie většinou stejně jako v případě 

běţného (myšleno dospělého) pachatele vychází v daném státě z toho, jak je 

vymezují trestní zákony, ale ani ty je nedefinují zpravidla jednotně. 

Stanovení věkové hranice vychází z předpokladu, ţe jedinec během svého ţivota 

postupně dosahuje určitého psychického stupně zralosti. Tento dosaţený vývoj je 

důleţitý zejména pro pachatelovo posouzení nebezpečnosti jednání a moţnosti 

ovládnout vůlí své jednání.  
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Pojem dítě lze vyloţit dvojím způsobem. Je moţno mu rozumět ve smyslu 

potomka 1. stupně v řadě přímé anebo ve smyslu nedospělé člověka (člověk dětského 

věku).
63

 Podle Úmluvy o ochraně práv dítěte se dítětem rozumí kaţdá lidská bytost 

do věku 18 let, pokud podle právního řádu nenabylo zletilosti dříve.
64

 Podle zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe
65

 je dítětem osoba, která nedovršila věk 15 let.  

Mladistvým je podle trestního práva osoba, která dovršila věk 15 let, ale v době 

spáchání protiprávního činu nepřekročila 18. rok.
66

 Posuzování pachatele jako 

mladistvého z hlediska trestního práva nezávisí na jeho nezletilosti z hlediska práva 

občanského. Dřívější nabytí zletilosti podle předpisů občanského práva (např. 

uzavřením manţelství) je proto z hlediska trestního práva irelevantní. Dovršením 

osmnáctého roku věku se osoba stává plně trestně odpovědnou. Osoby blízké věku 

mladistvých lze posuzovat podobně jako osoby mladistvé, protoţe vývoj takových 

osob nemusí být plně ukončen.
67

 Trestný čin mladistvého je nazýván podle platné 

právní úpravy jako provinění. 

Pod pojem mládeţ zahrnujeme specifickou skupinu, které s ohledem na její věk 

připadá specifické společenské postavení. Právě díky nízkému věku u mládeţe není 

ukončen fyzický a psychický vývoj. Je to období, v němţ se odehrávají kvalitativní 

přeměny organismu v duševním ţivotě i v sociálním postavení jedinců a které 

vrcholí dosaţením relativně stálého stavu dospělosti.
68

 Pojem mládeţ byl původně 

pouţit i v čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
69

 Byl však nahrazen 

pojmem mladiství. 

Termín mladý dospělý platná právní úprava nezná, přesto s ním svým způsobem 

pracuje (podle §33 písm. b zákona o soudnictví ve věcech mládeţe je jako jedna 
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z polehčujících okolností pro výměru trestu uveden i věk blízký věku mladistvých). 

Kriminologická teorie jím zpravidla míní osoby, které dosáhly věku 18 let, ale 

nedosáhly věku 24-25 let. 

Vysvětlit příčiny kriminality dětí a dospívajících lze prostřednictvím různých 

teorií kriminality. 

Dlouhodobě jsou známy snahy vývojové kriminologie popsat v průběhu ţivotní 

cesty původ kriminality (ve kterém věku pachatele se kriminální jednání objevuje, ve 

kterém graduje, stagnuje, resp. mizí). Protivínský uvádí:  

„Empiricky ověřována je hypotéza vývojové kriminologie, že existují dva 

základní typy mladých pachatelů: 

 většinově zastoupený epizodický, příležitostný adolescentní pachatel, u něhož 

antisociální projevy chování provázejí teenagerovská léta, chybějí v dětství a 

kolem 20. roku ustávají, 

 menšinově zastoupený intenzivní pachatel – potencionální celoživotní 

pachatel recidivista, u kterého se rizikové chování objevuje již v dětství a 

s přibývajícím věkem se stupňuje.“
70

 

V souvislosti s kriminalitou mládeţe je tak vţdy zmiňována otázka stanovení 

věkové hranice trestní odpovědnosti. I kdyţ je to spíše problematikou trestního práva 

neţ kriminologie, statistiky, ze kterých kriminologové vycházejí, kopírují vývoj 

trestních zákonů, povaţuji tuto otázku za důleţitou i v rámci kriminologie, proto ji 

v krátkosti zmíním a shrnu informace, které jsem k této problematice získala.  

V naší republice se nabývá trestní odpovědnosti ve věku 15 let (na rozdíl od 

dosaţení plnoletosti podle občanského práva), stejný věk pak platí i pro spáchání 

přestupků. V době přijetí nového trestního zákona se samozřejmě opět objevila snaha 

tuto hranici sníţit alespoň na 14 let (dřívější debaty se vedly např. při přijetí zákona o 

soudnictví ve věcech mládeţe, ale i v 90. letech 20. století, kdy kriminalita mládeţe 
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kulminovala). Je to ale natolik kontroverzní téma, ţe nakonec převáţily hlasy pro 

zachování původního věku. 

Pro sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti mládeţe se většinou uvádějí 

jako důvody zvyšující se brutalita, psychická vyspělost u stále mladších jedinců, 

niţší hranice trestní odpovědnosti v jiných vyspělých státech (Slovensko v novém 

trestním zákoně sníţilo hranici na 14 let, Francie 13 let, anglicky mluvící země mají 

věk ještě niţší např. Nový Zéland 10 let, USA je to typický věk 12let), ale občas se 

objeví i argument, ţe i u nás jiţ byl niţší věk pro trestní odpovědnost právně 

zakotven.  

Pro současnou generaci mladistvých je typická psychická dospělost neţ pro 

generace předchozí. Tato vyspělost je způsobena dnešními moderními informačními 

technologiemi, rozšiřujícími se moţnostmi kominikace (internet, mobilní telefony, 

sociální sítě, chaty, skype atd.). To však samo o sobě nemusí znamenat, ţe tito 

jedinci jsou dostatečně připravení na vše. 

Mezi argumenty proti sniţování věku, nebo dokonce pro zvýšení věku trestní 

odpovědnosti patří: 

 stejná věková hranice v jiných státech, 

 děti kolem věku 14 let nelze věznit, tedy udělovat trest nepodmíněného 

odnětí svobody), v cizině je mládeţ ve stejném nebo i starším věku trestána 

odnětím svobody jen ve výjimečných případech, nejvhodnějším se pak jeví 

alternativní sankce. 

Marešová tvrdí, ţe:  

„Z pohledu prevence kriminality je však věk 15 let již věkem relativně pozdním – 

když pomineme základní výchovu dětí v rodině a později institucionální výchovu, 

protikriminální prevence by měla být zahájena již v období začátku docházky do 

školy. A součástí takové prevence musí být i znalost trestnosti kriminálních skutků i 

vlastní odpovědnosti za čin, společností označovaný jako čin trestný.“
71
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Otázkou zůstává, zda by sníţení hranice trestní odpovědnosti něco změnilo. 

Trestní právo má ve společnosti nenahraditelnou funkci, ale pravděpodobně nemá 

takový vliv, aby samo o sobě bylo schopno sníţit kriminalitu mladistvých. Výchovu 

je proto i nadále nutno povaţovat za jeden z nejdůleţitějších faktorů, kterou jen těţko 

můţe trestní právo nahradit. Mohlo by se totiţ stát, ţe za několik let by se opět 

přistoupilo k dalšímu sniţování věkové hranice.
72

  

6.1 Příčiny kriminality mládeže 

Osobnosti nezletilých se výrazně odlišují od osobností dospělých pachatelů. I to 

je jeden z důvodů, proč se trestná činnost mladistvých vykazuje ve statistikách 

zvlášť. Dalšími důvody jsou zejména rozdíly ve struktuře, počtech, způsobech 

provedení, motivaci. Předpokládá se, ţe latence u kriminality u dětí a mladistvých (tj. 

počet nezjištěných a neoznámených kriminálních skutků) je vysoká. Příčinou můţe 

být to, ţe trestná činnost mladistvých se velmi těţko zjišťuje, prokazuje, ale i 

vyšetřuje.
73 

Problematikou kriminality mládeţe se zabývá velké mnoţství teoretiků, ale i 

praxe. Její důleţitost spočívá v tom, ţe právě období dospívání je zpravidla také 

obdobím, které je nejvhodnější k ovlivnění budoucího chování jedince a nesprávná 

aplikace sankcí za provinění by mohlo mít neblahé následky i v případě osob, které 

by při vhodném vedení byly přínosnou součástí společnosti.  

Nejčastěji jako příčiny bývají uváděny: 

 vnější příčiny – negativní jevy ve škole, konflikty v rodině, záporné působení 

skupiny vrstevníků, nevhodný způsob trávení volného času, nepříznivý vliv 

společenských problémů jako je alkoholismus, drogy, gamblerství, 

 vnitřní – vrozené dispozice, dědičnost, porucha osobnosti, problémy spojené 

s dospíváním. 
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Ani jeden z uvedených faktorů však nelze povaţovat za primární či hlavní, záleţí 

vţdy na daném jedinci. 

U delikventních dětí mladších 15 let není intelektuální vyspělost jedince 

povaţována za rozhodující. Naopak za nejpodstatnější je povaţován psychosociální 

vývoj, který je ovlivněn hlavně rodinou a náhradním prostředím. V pozdějším věku 

pak školou a partou.
74

  

Dospívání je i samotnou společností povaţováno za problematické období 

ţivota. Psychologie na něj pohlíţí jako na období plné vzdorů a konfliktů 

pramenících z tzv. krize identity.  

Dědičnost je jedním z mnoha činitelů mající vliv na chování. Genetická vloha 

sniţuje, resp. zvyšuje práh pro působení vlivů prostředí. Vedle genetické vlohy se tak 

mohou projevit další faktory, bez nichţ by se kriminální jednání neuskutečnilo.
75 

 

Nakonečný ve svém díle uvádí: 

„Člověk je jako aktivní bytost určován svým bytím, které sám – do jisté míry- 

aktivně utváří, ne vždy však zcela vědomě, záměrně, protože se v jeho prožívání i 

chování uplatňuje dědictví po předcích, geneticky podmíněné vlastnosti a 

tendence.“
76

 

Rodina bývá označována za jeden z hlavních sociálních faktorů ovlivňující 

mladistvého a tedy i jeden z kriminogenních faktorů. Mezi zkoumané oblasti patří 

např. vztahy v rodině, způsoby řešení konfliktů a jiných ţivotních situací, přítomnost 

násilí nebo rodičovský dohled, ale i sociální postavení rodiny. Během dospívání se 

postupně vliv rodiny sniţuje. Zejména pak u chlapců vstupuje do popředí vliv 

vrstevníků a subkultur mládeţe.
77

 

                                                 
74

 MATIAŠKO, M. K otázce hranice trestní odpovědnosti. Realita a mystifikace. Trestněprávní 

revue. 2008, číslo 7, s. 220. 

75
 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998, s. 22-23. 

76
 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009, s. 112. 

77
 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 275. 



 

58 

 

Výsledky kriminologických výzkumů ukazují, ţe mladiství delikventi se velmi 

často rodí do nevyhovujících výchovných podmínek.
78

 Jako problematické se jeví 

zejména rodiny, kde se dítě narodí jako „nechtěné popř. nevítané“, a ty, kde chybí 

fyzická přítomnost matky či otce. Nevhodné mohou být i rodiny, kde je hodně dětí a 

dítě se cítí být odstrkováno a přehlíţeno, kriminálním jednáním pak řeší svoji 

frustraci nebo na sebe snaţí upozornit. Nejde však jen o problémy sloţení rodiny, ale 

i o vztah rodičů k dítěti. Většinou se jedná o extrémní výchovné strategie. Na jedné 

straně stojí situace, v které je dítě necháno „svému osudu“ a ze strany rodičů se jedná 

o velmi povolný styl výchovy, na druhé straně však stojí pravý opak. Dítě je 

dirigováno, příliš omezováno a nadměrně trestáno. Rodiče většinou špatným 

způsobem výchovy řeší svůj vlastní problém (nenávist k dítěti, snaha promítnout do 

něj své vlastní cíle, obvinování dítěte z vlastních neúspěchů). Problémovou se jeví i 

rodina, kde jsou členové s „pestrým trestním rejstříkem“. Dítě od nich pochytí, ţe 

kriminální jednání je běţné a ţe tím lze často snadněji dosáhnout cíle. 

Prodelikventní mládeţ většinou mívá problémy s autoritami a špatně se začleňují 

do jakékoliv organizace. Mají tendence trávit svůj volný čas bez řádu a většinou se 

nevěnují dlouhodobějším aktivitám jako je sport či hraní na hudební nástroj. Dochází 

tak k začarovanému kruhu, kdy kaţdodenní rutina bez cíle má za následek nudu, 

kterou se někteří mohou snaţit narušit kriminálním jednáním. Většina z nich se 

dostává do různých skupin, která můţe nahrazovat nefunkční rodinu nebo vyplňovat 

volný čas.  

Protivínský a Zoubková řadí mezi rizikové faktory zejména: 

 „opakované vyšetřování policií, 

 rodinu v níž se vyskytlo kriminální jednání, 

 pachatele, který byl jako dítě týrán, zneužíván nebo zanedbáván a brzy se 

sám začal obdobně projevovat jako násilník (vůči lidem nebo zvířatům), 

 pachatele, který měl potíže ve škole (studijní nebo v chování), 

 pachatele, který měl psychické poruchy, 
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 pachatele, který vůči obětem své agrese nepociťoval vinu ani výčitky 

svědomí.“
79

 

6.2 Vývoj registrované kriminality mládeže 

Registrovaná kriminalita po roce 1989 zaznamenala znatelný růst, z níţe 

uvedeného grafu je však znatelný pozdější pokles, největší byl v roce 2002, kdy se 

kriminalita sníţila oproti roku 2001. U dětí do 15 let se jednalo o téměř 44 %, a 

v případě provinění mladistvých o pokles o 15 %. Podle výroční zprávy nejvyššího 

státního zastupitelství za uvedený rok je povaţováno za příčiny poklesu jednak 

změny v platném právu a jednak pokles zastoupení mládeţe v populaci obecně. 

Uvedenou změnou v zákoně bylo zákonné stanovení nejniţší hranice škody, která 

byla to té doby 2000 Kč na 5000 Kč. Pokles účasti mladistvých na celkovém počtu 

trestných činů je znatelný jiţ od roku 1996. 

Celková kriminalita mladistvých se od roku 1990 postupně zvyšovala aţ do roku 

1996. V roce 1997 došlo ke sníţení o 3580 trestných činů a v roce 1998 k dalšímu 

poklesu o 2409 vzhledem k předešlému roku. Sniţování kriminality mladistvých 

koncem devadesátých let je způsobeno i tím, ţe tzv. Husákovy děti postupně odrostly 

věku mladistvých (lidé narození v 70. letech v období normalizace, tyto ročníky byly 

jedny z nejsilnějších a projevovalo se to právě i zvýšení kriminality mládeţe). 
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graf 4: Trestné činy a činy jinak trestné spáchané mládeží na území ČR 

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR) 

Statistiky kriminality v České republice (policejní, justiční, vězeňská) 

dlouhodobě vykazují, ţe: 

 většina pachatelů mladších 18 let se dostane do konfliktu s orgány činnými 

v trestním řízení pouze jednou a dál v páchání kriminality nepokračuje, 

 zbytek, tj. zhruba jedna třetina pachatelů mladších 18 let, se trestné činnosti 

dopouští opakovaně. Policie ČR registruje, ţe z celkového podílu 

vyšetřovaných pachatelů mladších je jich čtvrtina vyšetřována podruhé nebo 

potřetí a kaţdý desátý z vyšetřovaných pachatelů mladších 18 let po čtvrté a 

víckrát, rovněţ ve skupině policií vyšetřovaných dětí mladších 15 let je 

kaţdé desáté dítě vyšetřováno čtyřikrát a vícekrát pro násilnou trestnou 

činnost a 15 % těchto dětí je policií vyšetřováno pro majetkovou trestnou 

činnost.
80

 

Jedním z argumentů, které jsou v popředí ve snaze sníţit hranici trestní 

odpovědnosti, je zvyšující se brutalita, bohuţel ze statistik nelze zjistit, zda se 
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opravdu zvyšuje, ale lze relativně snadno zjistit, jaká je míra a tendence násilné 

kriminality, jejíţ je agrese většinou nejčastějším znakem. 

Násilná kriminalita nebývá jako kriminologický problém vymezena jednotlivě, 

ale zpravidla zahrnuje fyzické násilí směřující vůči osobě, ale i proti věci, a násilí 

psychické. Většinou zahrnuje skutkové podstaty vraţdy, loupeţe, úmyslného ublíţení 

na zdraví a vydírání.  

Vraţda bývá z důvodu své závaţnost dopadu na nejdůleţitější objekt trestného 

činu a to ţivot, statisticky vykazována zvlášť, i kdyţ je teorii povaţována za součást 

násilné kriminality. 

graf 5:Vraždy spáchané mladistvými a dětmi  

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR, číselné údaje viz příloha 3) 

Jak však lze vidět na grafu, počet vraţd neznamenal ţádný nárůst, naopak 

zůstává relativně stabilní. 

Matiaško ve svém článku tvrdí: 

„Ve vztahu k osobnosti pachatele můžeme předpokládat, že se bude jednat o 

osobnost se silnou psychopatologií nebo s mentální retardací. Pravděpodobně půjde 
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o děti, které nejsou schopné odlišit smrt od života, neschopné efektivně kontrolovat 

své pudy, pochopit ireverzibilitu svého jednání. Nezanedbatelným faktorem mohou 

být rodinné determinanty patologického vývoje, jako jsou násilné interakce 

jednotlivých členů rodiny (zejména matky a otce), šikana nebo fyzické či psychické 

zneužívání. Fatální agrese může pramenit z defektních sociálních vztahů a nápodoby 

násilného jednání, které může vytvořit morálně plochého jedince již v raném stadiu 

jeho psychického vývoje. Pravděpodobnějšími budou vraždy rodičů dětmi 

(paricidium) nebo vraždy sourozenců ze žárlivosti.“
81

  

Ostatní násilná kriminalita zaznamenává postupný pokles. Tento trend však 

nelze přisuzovat poklesu agresivity, ale pravděpodobně souvisí s celkovým poklesem 

kriminality mládeţe. 
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graf 6: vývoj počtu skutků násilné kriminality mládeže  

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR) 

Novým kriminálním jevem, s nímţ se lze kriminalitu mládeţe spojovat, je 

zneuţívání dětí a mladistvých organizovanými skupinami profesionálních zločinců 

pro skupinovou trestnou činnost (při vykrádání věcí z aut, organizování krádeţí aut, 

jízdních kol, věcí z kiosků, obchodů apod. včetně krádeţí na objednávku, při 

přechovávání kradených věcí, k provádění kapesních krádeţí). Typická je tato 

činnost zejména ve velkých městech jako např. Praha. Důvodem je nejčastěji 

moţnost svalení viny na mladistvého v případě odhalení.
82

 

Jeden z nejnovějších výzkumů v rámci České republiky byl proveden v letech 

2002 -2003 Phdr. K. Večerkou a jeho týmem v rámci Institutu pro kriminologii a 

sociální prevenci, zveřejněn byl pod názvem Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí
83

 

v roce 2004. V závěrech této práce se uvádí, ţe 90 % obţalovaných byli muţi, 

rovnoměrně byly zastoupeny všechny věkové kategorie mladistvých, drtivá část 

pachatelů měla pouze základní docházku (důvodem je nejčastěji páchání trestné 
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činnosti právě během studia střední školy či učiliště), ¾ pachatelů měly v obţalobě 

uvedeny jen jeden skutek, převládá majetková trestná činnost (nejčastější motiv je 

uváděno získání určité majetkové hodnoty – peníze, věc) a na druhém sítě je násilná 

trestná činnost, mravnostní kriminalita je zanedbatelná. Následující grafy kriminality 

mládeţe za rok 2011 potvrzují, ţe v kriminalitě mládeţe převládá ve více jak 

polovině případů majetková trestná činnost. 

graf 7: kriminalita dětí (1-14let) v roce 2011 

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR) 
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graf 8: kriminalita mladistvých (15-17let) v roce 2011  

 

(zdroj analyzovaných dat: Policie ČR) 

Phdr. Marešová, která v roce 2005 provedla a následně uveřejnila výzkum 

mladistvých delikventů ve věznici Všehrdy. Došla k závěru: 

„ Společným jmenovatelem trestné činnosti mladistvých, za niž byli v roce 2005 

vězněni, byla snaha o okamžitý a bezpracný zisk, u násilné trestné činnosti 

bezohledné uspokojení dalších potřeb: sexu, moci, vybití samoúčelné agrese pro 

pocit uspokojení. Provedení trestné činnosti bylo primitivní a stále častěji u 

majetkových deliktů doprovázené násilím. Nejčastějším projevem kriminality 

vězněných mladistvých byla kombinace majetkové a násilné trestné činnosti. Ukázala 

se zřetelná souvislost delikvence mladistvých s jejich nízkým mravním a právním 

vědomím, primitivním žebříčkem hodnot a zájmů, v jehož čele stojí uspokojování 

materiálních potřeb a konzumního způsobu života. U mladistvých delikventů se 

projevoval nedostatečný a nerozvinutý emocionální základ osobnosti a nedostatek 

empatie. Svoji útočnost si mladiství dobře uvědomovali, u svých spoluvězňů se jí 
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prokazatelně báli. Všem delikventům byl shodný vlastní porušený vztah ke škole, 

avšak ne ve stejné míře.“
84

 

Kriminalitě mládeţe je nejlepší předcházet, jejím základem je včasné a 

dlouhodobé působení. Prevence je proces, který je nutné nezanedbat. Právě ve věku 

mladistvých se vyvíjí mnoho pachatelů trestných činů, které ve své kriminální 

kariéře pokračují i v pozdějším věku. Jiţ ve věku tří let lze začít s prevencí 

negativních jevů jako je alkohol a drogy a ve věku do 12 let se vytváří povědomí o 

vlastní odpovědnosti za vlastní jednání. 
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7. Závěr 

Na konci své práce bych ráda shrnula poznatky, které jsem získala během 

zpracování své diplomové práce. 

Za celou dobu existence samostatné kriminologie vznikla řada škol a směrů. I 

kdyţ jsem se nemohla s ohledem na rozsah doposud zveřejněných, a u některých se 

dá říci i stále alespoň částečně uznávaných teorii, věnovat všemu, mnou 

prostudované směry nejsou schopné kriminalitu a osobnost pachatele plně vysvětlit. 

Jsou kritizovány zejména proto, ţe se většinou soustředí na získávání údajů pouze od 

delikventní skupiny nebo zkoumali nedelikventní skupinu pouze omezeně, takţe 

prakticky není moţné prokázat jakákoliv tvrzení. Přesto dávají tyto teoretické 

poznatky podnět k zamyšlení a základ pro další empirické bádání v oblasti 

kriminality. Provedené výzkumy a jejich výsledky byly cennými podklady pro trestní 

politiku a orgány sociální kontroly v oblasti prevence kriminality, v zacházení 

s pachateli během výkonu trestu i po něm, nejen v době uveřejnění jednotlivých 

teorii, ale i v dnešní době, kdy jsou jiţ některé z nich překonány. Je proto důleţité 

v tomto duchu pokračovat bez ohledu na kritiku. 

Osobnost pachatele je velmi sloţitým jevem, stejně jako kriminalita. Je 

oblíbeným námětem pro diplomové práce, články a odborné statě. Naše osobnost 

ovlivňuje prakticky všechny kroky v našem ţivotě. Jednotlivé aspekty osobnosti 

pachatele nejsou odlišné od těch, které mají ostatní, ale v jejich případě se setkávají 

vnitřní a vnější příčiny tak, ţe jedinec nakonec jedná kriminálně. Stejné je to 

v případě motivů, některé motivy nejsou samy o sobě kriminální, ale pachatel si 

vybere jen nezákonnou cestu (např. snaha získat nový mobilní telefon krádeţí místo 

koupě). 

V roce 1985 byl zveřejněn výzkum 420 pachatelů provedený v tehdejším 

Československu v díle Osobnost pachatele, tento výzkum vycházel z teze, ţe určité 

trestné činnosti odpovídají i specifický komplex vlastností osobnosti pachatele, 

k jejímu potvrzení měl přispět komparativní výzkum skupiny prvovězněných a 

skupiny recidivistů. Průměrný věk zkoumaných byl 28,5 let. Tento výzkum byl 

pravděpodobně největším výzkum provedeným na našem území. I kdyţ byl ovlivněn 



 

68 

 

tehdejší socialistickou doktrínou, jeho výsledky jsou uţitečné ještě dnes a je jedním 

nejkomplexnějších děl pojednávající o osobnosti pachatele. 

V další části jsem se věnovala vývoji kriminality od „sametové revoluce“, ta aţ 

do roku 1999 trvale stoupala, od té doby lze zaznamenat kolísání, kdy kriminalita pár 

let stoupá a pak naopak klesá. Z analýzy statistických dat Policie ČR jsem získala 

index kriminality, který je v současnosti nejvyšší v Praze a následně v okrajových 

částech republiky. Důvody rapidního vzrůstu kriminality po pádu komunistického 

reţimu lze přikládat jak ekonomickým tak společenským změnám, které následovaly.  

Kriminalita mládeţe stejně jako celková kriminalita po roce 1989 rapidně 

vzrostla. Násilná trestná činnost mladých lidí je několik let stabilní. Osobně se 

přikláním ke sníţení věkové hranice odpovědnosti mladistvého, protoţe psychický 

vývoj je dnes velmi urychlen zejména moţností mládeţe získávat informace a 

celkově rychlejším stylem ţivota, dokud však tato hranice sníţena nebude, lze jen 

těţko odhadnout, zda to bude mít na kriminalitu mládeţe nějaký odpad. Nutný je 

však i nadále zvláštní přístup k mladým pachatelům.  

Ke sníţení kriminality by měla v první fázi samozřejmě přispět prevence. Jedním 

z preventivních opatření je i výchova mladistvých tradičním hodnotám jako je 

respekt k vlastnictví a ţivotu druhých. Největší role je tradičně přikládána rodině, 

škole a mimoškolním aktivitám. Rodina však s vyšším věkem mladistvého ztrácí na 

důleţitosti a na její místo nastupují vrstevníci a jiné skupiny, v tomto věku by pak 

měl být kladen důraz na mimoškolní aktivity. Právě zde by byla moţnost odhalit 

např. problémy v rodině nebo ve škole, které by mohly vést mladistvého k trestné 

činnosti. V případě selhání prevence pak nastupuje represe, která by měla brát ohled 

zejména osobnost pachatele. Nelze však očekávat, ţe u kaţdého pachatele bude 

prováděn psychologický či psychiatrický posudek. Je proto nutné, aby pracovníci 

orgánů činných v trestním řízení byli dostatečně zkušení popř. vyškolení, jak 

zacházet s pachateli. Nejdůleţitějším se pak zdá jednání s prvopachateli a pachateli 

méně závaţné trestné činnosti, u kterých je největší moţnost nápravy. Samostatnou 

otázkou je pak jednání s mladistvými delikventy. K těm je nutné přistupovat zvlášť 

pečlivě s ohledem na jejich nedokončený psychický vývoj. Špatný přístup se můţe 

odrazit v budoucím pokračování kriminální kariéry. 
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Kriminalita není jen problém orgánů činných v trestním řízení jako je policie 

nebo soudy, ale je to problém celé společnosti. Ta se kolikrát snaţí od trestných činů 

distancovat tím, ţe lidé nehlásí trestné činy nebo jsou nevšímavý vůči svému okolí. 

Například typické to je pro problematiku domácího násilí, které pak komentují tím, 

ţe je to jen soukromá věc dané rodiny a oni do něj přece nemají co zasahovat. Proto 

je důleţité se soustředit nejen na pachatele, ale i na ostatní lidi, kteří mohou přispět 

k úspěšné prevenci nebo alespoň dopadení pachatele. 
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Příloha 1 

Index kriminality v roce 2011 

 

ČR, kraj Obyvatelstvo 

celkem 
počet trestných činů index kriminality 

Česká republika 10 562 214 317177 3003 

Hlavní město Praha 1 272 690 74122 5828 

Jihočeský kraj 637 460 14820 2324 

Jihomoravský kraj 1 169 788 29933 2558 

Karlovarský kraj 310 245 8110 2614 

Kraj Vysočina 512 727 8613 1679 

Královéhradecký kraj 555 683 11004 1980 

Liberecký kraj 439 262 13674 3112 

Moravskoslezský 

kraj 
1 236 028 42474 

3436 

Olomoucký kraj 639 946 14347 2241 

Pardubický kraj 518 228 9160 1767 

Plzeňský kraj 574 694 13752 2394 

Středočeský kraj 1 274 633 37654 2954 

Ústecký kraj 830 371 30287 3647 

Zlínský kraj 590 459 9227 1562 
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Příloha 2 

Vývoj počtu registrovaných a objasněných trestných činů 

 

 spáchané TČ objasněné tč 

1990 216852 83237 

1991 282998 94115 

1992 345140 108880 

1993 398505 126442 

1994 372427 129540 

1995 375630 151842 

1996 394267 162929 

1997 403654 169177 

1998 425930 185093 

1999 426626 193354 

2000 391469 172245 

2001 391469 172245 

2002 372341 151492 

2003 357740 135581 

2004 351629 134444 

2005 344060 135281 

2006 336446 133695 

2007 357391 138852 

2008 343799 127906 

2009 332829 127604 

2010 313387 117685 

2011 317177 122238 
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Příloha 3 

Vývoj počtu vražd spáchaných dětmi a mladistvými 

 

 mladiství děti 

1993 14 1 
1994 21 3 
1995 15 1 

1996 9 1 
1997 8 3 
1998 16 2 
1999 6 4 
2000 5 0 
2001 8 3 
2002 7 0 
2003 5 0 
2004 12 4 
2005 2 1 

2006 4 1 
2007 10 2 
2008 6 3 
2009 5 0 
2010 4 2 
2011 6 2 
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Resumé 

The subject of my master’s degree thesis is "The Issue of an Offender’s 

Personality in Criminology“. The aim of my thesis is disclosing reasons of 

delinquency from the view of the offender. The primary question is what causes are 

behind the commission of a delinquency.  

In the first chapter I focused on basic terms such as what is criminology, 

criminality, and what defines an offender. In the second chapter I summarized the 

relevant theories which deal with the personality of an offender. These theories are 

divided to four basic groups according to the causes of a criminality. The theories are 

biological, psychological, sociological and multifactor.  The next chapter is about 

typologies of offenders. The fourth chapter, I pay attention to the term "personality“, 

it's structure, and the main motivation of delinquency, which is one of the basic 

questions in criminal proceedings. The last chapter deals with juvenile criminality, 

which increased exponentially after the Velvet Revolution in 1989. 

Criminology is the discipline about criminality, the control, an offender, and the 

victim. The term "offender" isn’t only used in professional literature, but also in daily 

papers and another media. An offender is the person who commits the criminal act or 

who shares in it. Illegal action is an undesirable phenomenon in society. It intervenes 

with social integrity, morality and it impairs relations in a group. It aims against 

individual’s interests and it influences both a person and other persons which can’t 

be in relation with the injured. 

Criminality is a phenomenon which has existed in society from the dawn of time. 

It isn’t possible to overlook. It is necessary to try to anticipate and limit it. Therefore, 

an important point is, recognition of the personality of an offender, their motivation, 

and other factors which led to the delinquency. The personality is a set of 

psychological, biological, and social aspects which create uniqueness in a person. 

Are these uniquenesses reasons an individual decides to commit an illegal act? I try 

to answer this and other questions in my thesis by an analysis of criminological 

theories, criminality and some questions of personality. 
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