Abstrakt
Ve své práci jsem se zaměřil na psychologické profilování pachatele, což je relativně
nová a rychle se rozvíjející vyšetřovací metoda. Ve své moderní podobě byla vyvinuta ve
Spojených státech začátkem sedmdesátých let a od té doby je stále vice a více využívána při
vyšetřování závažných trestných činů. Také proto se neustále rozšiřují možnosti jeho využití a
psychologické profilování se velice rychle vyvíjí. Metoda, která tak byl původně používána v
podstatě jen k vytvoření profilu neznámého pachatele, má nyní uplatnění mnohem širší.
Jako téma své diplomové práce jsem si jej vybral především pro jeho
multidisciplinární povahu, šíři možnosti jeho uplatněni a otevřenost novým poznatkům
a teoriím. Ne zcela nepodstatným důvodem pak byla také jista kontroverznost, kterou se
toto téma především díky nešťastné medializaci vyznačuje.
Cílem teto práce je pokus o komplexní a střízlivý náhled na problematiku
profilovaní, setřídění základních poznatků z této oblasti a prozkoumání možnosti jeho
využiti při propojování sériových trestných činů.
Praci jsem proto rozdělil do tři kapitol. V první kapitole se zabývám obecnou charakteristikou
psychologického profilováni, především pak vymezením samotného pojmu, historickým
vývojem metody, jejími cíli, účelem a situacemi vhodnými pro její použiti.
V druhé kapitole jsem se zaměřil na problematiku metodiky psychologického
profilování, a to jak obecně, tak i z hlediska různých přístupů. Dále jsou zde rozebírány
jednotlivé základní postupy, které se při profilování používají nejčastěji.
V poslední, tedy třetí kapitole, je prozkoumána možnosti využiti psychologického
profilování při spojování trestných činů do série. Obecně je rozebrána problematika spojování
trestných činů, objasněna základní teoretická východiska psychologického profilování v této
oblasti, a popsán samotný proces spojování. Samostatná část této kapitola je věnována
databázovému systému ViCLAS, který je důležitým nástrojem a zdrojem informací pro
vyšetřovatele při propojení zločinů a který je velmi užitečný při hledání sériových zločinů
spáchaných na území různých států.
Ze závěrů mé práce pak vyplívá, že jakkoliv od psychologického profilování nelze
čekat přesnou identifikaci pachatele, poskytuje nove možnosti interpretace zjištěných
informaci, a to zejména z hlediska chování a prožíváni člověka. Tato metoda má pak velký

potenciál, obzvláště při posouzení, zda bylo více skutků spácháno stejným pachatelem, kde
má oproti klasickému profilování silnější teoretickou i empirickou oporu.

