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Úvod 

 „Žádný zločin není tak dokonalý, aby nebylo možno odhalit jeho pachatele.“ 

Jedno ze základních hesel kriminalistů nemá za cíl pouze podpořit jejich kuráž a víru  

v úspěch při vyšetřování trestné činnosti, avšak obsahuje i informaci, která je základem 

mimo jiné i pro psychologické profilování pachatele. 

 Tato kriminalistická metoda, která napomáhá vyšetřování specifických  

a závažných trestných činů, má podle některých odborníků kořeny již na konci  

19. století. S postupem času a rozšiřováním informačních technologií se samozřejmě 

dostala do širokého povědomí běžné populace. Je otázkou, zda popularizace tématu 

profilování pomohla, či naopak uškodila. Můžeme sledovat množství filmů nebo 

seriálů, v nichž se s profilováním divák seznámí. Bohužel, tento vhled je velmi povrchní 

a kvůli atraktivitě a dějovému spádu se z běžného kriminalisty v mžiku stane špičkový 

psycholog, jenž bezchybně, zpravidla sám a mnohdy obdivuhodně rychle vytvoří přesně 

padnoucí profil pachatele, který se po zatčení osoby samozřejmě potvrdí. Jedním 

z dílčích cílů této práce je vyvrátit podobnou mytizaci, které bohužel nemálo lidí věří,  

a uvést na pravou míru podstatu psychologického profilování, jeho způsoby, limity  

a jeho využitelnost při vyšetřování trestných činů. 

 Již odmala mne fascinovala veškerá literatura spojená s vyšetřováním zločinů, ať 

zpočátku komiksy o Sherlocku Holmesovi nebo později kriminalistické příběhy podle 

skutečných událostí, kterých je k dispozici nepřeberné množství. Všechny měly 

společný jeden znak - vždy se jednalo o ty nejvážnější zločiny, od znásilnění přes 

loupežná přepadení až po ty nejtěžší sériové a masové vraždy. Mým dětským hrdinou 

byl komisař Moser ze slavného televizního seriálu Komisař Rex, který vždy za pomoci 

svých dvou kolegů a čtyřnohého přítele vyřešil sebesložitější případ zločinu ve Vídni. 

Postupem času jsem samozřejmě zjistil, že tímto způsobem policejní práce nefunguje, 

ba naopak, ani se policejnímu postupu neblíží. Začala mě zajímat ta opravdová, rutinní, 

často mravenčí dennodenní práce kriminalistů, kteří po jednotlivých částech dávají 

dohromady skládačku, na jejímž konci je obraz pachatele. 

 Obrovský vliv na můj zájem měla skupina lidí, se kterými jsem začal jezdit na 

letní dětský tábor provozovaný policejním prezidiem PČR. Tito vedoucí se v pracovním 
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životě zabývají právě zmiňovanou nevděčnou mravenčí prací, jelikož se jedná  

o vyšetřovatele, kriminalisty, ba dokonce o policejního plukovníka. Oni mi vyvrátili i ty 

poslední mýty, o nichž jsem byl skálopevně přesvědčen, a dokázali mi, že jeden jediný 

kriminalista nemůže sám nikdy případ vyřešit. Tato práce si klade za jeden z cílů popsat 

skutečnost, tedy jakým způsobem je činnost expertů v oblasti psychologického 

profilování opravdu prováděna. 

Práce si rozhodně neklade za cíl postihnout veškerou problematiku spojenou 

s psychologickým profilováním, protože to s ohledem na stanovený rozsah ani není 

možné. Proto v textu nebudou detailněji rozebrány některé, byť významné instituty, 

jako například psycholingvistika, využití databází jako ViCLAS nebo validita profilu. 

Není to proto opomenutím, nýbrž racionální selekcí témat vhodných pro tuto 

diplomovou práci.  

Práci jsem rozdělil do pěti základních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. 

První část práce bude věnována obecnému vhledu do problematiky, který pojímá jak 

stručnou historii psychologického profilování, tak přináší čtenáři základní informace  

o tom, co vlastně psychologické profilování je, pro jaké delikty je vhodné a pro které 

naopak ne.  

 Stěžejní pro druhou část práce budou informace o sestavování psychologického 

profilu v již konkrétních případech, tedy jakým způsobem se posuzuje místo činu, jaký 

význam přináší typologie pachatelů a také jak nakonec psychologický profil vypadá. 

Ve třetí kapitole se čtenář bude moci seznámit s několika přístupy k profilování, 

protože stejně jako u všech vědních disciplín, nelze ani ve forenzní psychologii tvrdit  

o jednom přístupu, že je jediný a správný. Proto nastíním základní teze profilování na 

půdě FBI, vývoj a odlišnosti v britském a německém přístupu, část práce bude také 

věnována geografickému profilování. 

Čtvrtá část práce má za cíl poukázat na některé aktuální otázky psychologického 

profilování. Zejména se zaměřím na limity a chyby profilování, pokusím se postihnout 

využitelnost profilování v trestním řízení v ČR a rozeberu dva současné fenomény 

profilování, sériovost a faktor eskalace. 
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V poslední, páté kapitole, na názorných příkladech ukáži profilování v praxi, aby 

čtenář mohl lépe pochopit složitý proces vytváření psychologického profilu.  

 Při čtení práce by měl mít čtenář neustále na paměti, že i přes obrovský pokrok, 

kterého se profilování dočkalo, se nejedná o metodu stoprocentní, vynikající  

a spolehlivou. Využívá se pouze v některých případech a i přes všechny poznatky  

a studie se stále jedná o metodu takříkajíc pocitovou, subjektivní, která má v ideálním 

případě odhalit pachatele, ovšem při neprofesionálním či chybném přístupu profilovače 

může napáchat více škody než užitku. 
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1. Základní teze psychologického profilování 

  Pojem psychologického profilování 1.1

Psychologické profilování pachatele bylo v průběhu let definováno různými 

způsoby. Běžně je pro ně užíváno také termínů jako offender profiling, criminal 

profiling, crime scene analysis, behavioral profiling, criminal investigative analysis aj. 

Pro účely této práce bude zvoleno jednotné označení „psychologické profilování“, 

případně zkráceně „profilování“, i když se v literatuře, zejména zahraniční, objevují 

všechny uvedené termíny jako synonyma. Jedná se vždy o profilování neznámého 

pachatele a to zpravidla ve chvíli, kdy běžné kriminalistické metody selhávají  

a pachatele se nedaří odhalit. 

V současné době je psychologický profil chápán jako soubor úsudků a závěrů  

o vlastnostech osoby, která spáchala jeden nebo více trestných činů.
1,2

 V české literatuře 

je psychologické profilování definováno jako postup, při němž psycholog využívá 

svých odborných znalostí o chování a prožívání člověka k tomu, aby určil 

pravděpodobný obraz neznámého pachatele trestného činu.
3
 Základní premisou je, že 

způsob myšlení ovlivňuje lidské chování. Jde tedy o komplexní systematické 

vyhodnocení všech dostupných informací o případu, které jsou použity k podrobné 

psychologické rekonstrukci chování pachatele, přičemž z rozboru chování je následně 

podle určitých interpretačních pravidel, teorií a modelů tvořen pravděpodobný portrét 

(profil) pachatele.
4
 

Profilování jako takové nezahrnuje pouze psychické charakteristiky 

pravděpodobného pachatele, operuje i s jeho vlastnostmi biologickými  

a sociologickými. Cílem profilování je poskytnout kriminalistům takové informace, 

které mohou vést k dopadení pachatele a usnadnění vyšetřování. Nejedná se o metodu 

                                                 
1
 TURVEY, B. E. Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis. 4

th
 edition, 

Academic Press 2011, s. 42. 
2
 Autor na tomto místě odlišuje úsudek od spekulace či dokonce pocitu, neboť úsudek u profilování je 

založen na určitých důkazech (ovšem nikoliv důkaz ve smyslu např. trestního řádu), zatímco spekulace 

takovouto pevnou oporu nemá. Dá se říci, že úsudek má určité formální základy, jako ohledání místa 

činu, výpovědi svědků, dokumentaci apod., naproti tomu spekulace je nepodložený subjektivní názor jisté 

osoby. 
3
 ČÍRTKOVÁ, L.; ČERVINKA, F. Forenzní psychologie, Praha: Support, 1994. s. 98.  

4
 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie, 2. upravené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 381. 
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využívanou ve všech případech, je vhodná pouze pro vybrané typy deliktů, o nichž bude 

řeč později. Vesměs se ale jedná o činy, které směřují proti neznámým anonymním 

obětem, pachatel ohrožuje anebo přímo útočí na psychologicky vzato nevinné lidi  

a chybí i instrumentální účelová motivace jako obohacení, získání majetkového 

prospěchu, odstranění nepohodlných svědků atd.
5
  

 Profilující odborník tak vytváří obraz neznámé osoby, čímž se liší například od 

soudních znalců, kterým naopak slouží konkrétní osoba jako základ znaleckého 

posudku. Na základě všech dostupných informací je vytvořen profil, který je výsledkem 

psychologického rozboru povahy trestného činu, místa, doby, způsobu jeho spáchání  

a který umožní zúžit okruh podezřelých osob, případně nasměrovat vyšetřování 

správným směrem. 

Hned v úvodu práce je zapotřebí upozornit, že se nejedná o metodu zázračnou, 

která má 100% úspěšnost a je bezchybná. Jako každá vědecká disciplína, i psychologie, 

potažmo psychologické profilování, má své limity a omezení. Podle Polišenské je 

výsledný profil pachatele pouze natolik dobrý, jak kvalitně je shrnut materiál nezbytný 

k vytvoření profilu. Profil totiž nemůže napravit chyby ve vyšetřování a ani neslibuje 

přesnou identifikaci pachatele.
6
 

Metoda profilování se, jak již bylo zmíněno, nevyužívá u všech trestných činů. 

Zpravidla je o profil žádáno ve chvíli, kdy vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě, 

nepostačují běžné vyšetřovací metody a pachatel je stále neznámý. K úspěšnému profilu 

je zapotřebí dostatek relevantních informací, odborníka v oblasti profilování, využití 

dosavadních poznatků a objevů v této oblasti a nakonec i trochu štěstí.  

  Stručná historie profilování 1.2

Psychologické profilování je nepochybně metodou poměrně novou, mladou. 

Překvapivou informací proto může být fakt, že někteří odborníci uvádějí jako nejstarší 

zmínku již publikaci Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice), vydanou ve druhé 

                                                 
5
 ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické profilování: teoretický základ a empirická databáze. In Kriminalistika, 

2/1995, s. 112-113. 
6
 POLIŠENSKÁ, V. A.: Profilování pachatelů trestných činů. In Kriminalistka, 4/2008, s. 287. 
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polovině 15. století. Kniha sloužila jako příručka pro inkvizitory, zejména k identifikaci 

čarodějnic.
7
 

První prací, která se svým obsahem blížila psychologickému profilu, je 

pravděpodobně zpráva anglického lékaře T. Bonda, jenž koncem 19. století provedl 

pitvu poslední oběti Jacka Rozparovače, Mary Kellyové. Jeho úkolem bylo mimo jiné 

stanovit možné chirurgické znalosti vraha, přičemž konstatoval vysokou míru 

podobnosti jednotlivých zranění u předchozích obětí. Na tomto místě se domnívám, že 

podobných rozborů mohlo být více, nicméně obrovská popularita případu Jacka 

Rozparovače, nikdy nedopadeného vraha prostitutek, přidává i Bondyho profilu jistou 

míru známosti. 

Skutečné psychologické profilování, tak jak jej známe dnes, má kořeny ve 

Spojených státech amerických. Je to pochopitelné, jelikož americká psychologie 

tradičně stojí na behaviorálních poznatcích, tedy poznatcích o chování člověka. 

Průlomovým se ukázal být případ tzv. Mad bombera, bombového útočníka z New 

Yorku, který v letech 1940 – 1956 připravil téměř čtyřicet bombových útoků vůči jisté 

elektrárenské společnosti, přičemž se prezentoval i anonymními dopisy. Tlak na 

odhalení pachatele byl značný a vyšetřovatelé se rozhodli použít i neobvyklé metody.
8
 

K vyšetřování byl přizván psychiatr James Brussels
9
, který na základě poznatků vytvořil 

pravděpodobný profil útočníka. Mezi zajímavé součásti profilu patřila například 

informace, podle které měl být pachatel panic, svobodný, katolík a původem Slovan. 

Nedlouho poté policie zadržela George Meteskyho, svobodného katolíka původem 

z Polska, který byl následně v řádném procesu souzen a na základě psychiatrických 

posudků a vyjádření shledán nepříčetným, trestem mu tedy byl doživotní pobyt 

v psychiatrické léčebně. Psychologický profil vytvořený Brusselsem byl v mnoha 

ohledech velice přesný, ze sedmnácti základních bodů se zmýlil pouze v jediném, a to 

když zaměnil Meteskyho tuberkulózu za domnělé srdeční problémy.
10

 

                                                 
7
 TURVEY, B. E. Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis. 4

th
 edition, 

Academic Press 2011, s. 8. 
8
 BOURGOIN, S. Bestiální vrazi. Autentické výpovědi o sériových vrazích. Plzeň: NAVA, 1994. s. 53. 

9
 V literatuře se běžně objevuje i varianta Brussel. 

10
 BRUSSELS, J. Casebook of a Crime Psychiatrist. New York: Bernard Geist Associates, 1968. 
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Šedesátá a sedmdesátá léta minulého století se nesla ve znamení největšího 

rozvoje profilování, opět převážně v USA a to zejména na půdě Federal Bureau of 

Investigation (FBI). Jedním z průkopníků byl bezesporu Howard Teten, původně 

řadový kriminalista, posléze speciální agent FBI. Jeho výzkum byl ovlivněn mnoha 

odborníky, mezi které patří Kirk, Breyfocal a Kelly, tedy experti v oblasti 

kriminalistiky, soudního lékařství a psychiatrie. V roce 1970 začal Teten přednášet na 

FBI National Academy a společně s Patem Mullanym vytvořili několik příruček pro 

vyjednávání v případech, kdy jsou držena rukojmí. Navíc Teten sestavil první řádný 

profil pachatele v případu vraždy v Texasu.
11

 V témže roce začala fungovat  

i Behavioral Science Unit (BSU), která měla za úkol tvorbu profilů nejen pro potřeby 

USA, ale i pro ostatní země.  

V sedmdesátých letech se objevovaly žádosti o vytvoření profilu stále častěji, 

přičemž okruh trestné činnosti se postupně zúžil až na několik konkrétních trestných 

činů.
12

 Následoval vysoký nárůst závažné kriminality, který vedl k vytvoření FBI´s 

National center for the Analysis of Violent Crime (NCAVC) a vytvoření databáze 

VICAP (Violent Criminal Apprehension Program). V devadesátých letech se 

profilování konečně ve větší míře rozšiřuje i do dalších zemí, jako je například Francie 

nebo Velká Británie. V roce 1999 vzniká nová instituce nazvaná Academy of Behavioral 

Profiling, která je jakousi první mezinárodní organizací pro všechny, kdo se 

profilováním zabývají.  

Oproti USA byl vývoj v Československu poměrně pozadu. Politická situace 

v dobách socialismu komplikovala rozvoj kriminalistiky využíváním metod ze Západu, 

jelikož tyto informace se do zemí bývalého východního bloku dostávaly pouze částečně 

a mnohdy i s nezanedbatelným zpožděním. Proto si i psychologické profilování muselo 

na svůj hlavní rozmach počkat o několik let déle, než tomu bylo ve Spojených státech 

amerických. 

                                                 
11

 TURVEY, B. E. Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis. 4
th

 edition, 

Academic Press 2011, s. 35. 
12

 Blíže viz VYHLÍDALOVÁ, P. K otázce psychologického profilování. In Čs. kriminalistika 1990,  

č. 1,2, s. 68-72. Ta konstatuje, že těmito trestnými činy byly: vražda, pohlavní zneužití, vydírání, únos, 

výhružná nebo obscénní komunikace, obtěžování dětí, situace s rukojmími, náhodná smrt, sebevražda. 

Dále tvrdí, že v 46 % případů vedlo použití psychologického profilu k dopadení pachatele, proto se jedná 

nepochybně o metodu funkční. 
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Jedním z prvních případů, kdy byla využita na území východoevropských zemí 

metoda psychologického profilování, byla kauza tzv. Slezského vampýra v letech  

1964-1970 v polském Slezsku. Přívlastek si vysloužil pachatel čtrnácti vražd a dalších 

pěti pokusů o ně, oběťmi byly výlučně ženy. Jelikož se jednalo o komplikovaný  

a nejasný případ, byli kriminalisté přinuceni vyzkoušet i dosud neprověřené metody 

vyšetřování. Vytvořili komplexní kriminalisticko-kriminologickou expertizu, která 

vyústila v psychologický profil pravděpodobného pachatele.
13

 Profil obsahoval 485 

znaků, díky nimž vyšetřovatelé neuvěřitelně zúžili počet podezřelých z 23 000 mužů na 

180. Pachatel Zdzisław Marchwicki v okruhu podezřelých nechyběl, v roce 1975 byl 

odsouzen k trestu smrti a popraven o dva roky později.  

V Československu byl psychologický profil použit poprvé v roce 1980, kdy 

kriminalisté žádali opavské psychiatry o spolupráci při rozvíjení pro ně do té doby 

neznámé metody.
14

 Profily se vesměs tvořily zejména díky osobním známostem 

vyšetřovatelů a psychologů, nejednalo se o standardní vyšetřovací metodu a využívaly 

se především u vražd zvlášť brutálních nebo sexuálně motivovaných, jako například 

v případu mladistvého Jiřího Straky, tzv. spartakiádního vraha.  

Opravdový rozvoj profilování se na našem území datuje do počátku 90. let 

minulého století, kdy mj. vznikl informační systém s názvem NTC - Nápad trestné 

činnosti. Ten měl primárně sbírat, uchovávat a soustřeďovat základní údaje k trestné 

činnosti, zejména využitelné pro kriminalisty, dále měl umožnit typování pachatele 

nebo série deliktů podle různých hledisek. V 90. letech také doktor Netík řešil grant 

zaměřený na využití profilování ve vyšetřovací praxi Policie ČR. V rámci tohoto grantu 

padl návrh na vznik určitého střediska společného pro celou Evropu, které by se 

profilováním zabývalo a vypracovávalo psychologické profily pachatelů. 

  Využití psychologického profilování 1.3

Jak již bylo zmíněno výše, profilování je velmi dynamicky se rozvíjející obor, 

který může napomoci při řešení těch nejsložitějších kriminálních případů. Přesto, že se 

                                                 
13

 NETÍK, K.; NEUMANN, J. Metoda psychologického profilování pachatele – příspěvek forenzní 

psychologie kriminalistické praxi. In Čs. kriminalistika 1990, č. 1-2, s. 73-76. 
14

 GRUMLÍK, R. Poznámky k psychologicko-psychiatrickému profilování.  In Kriminalistický sborník 

1994, č. 8, s. 351-354. 
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jeví jako ideální pro použití u všech typů zločinů, zdání mnohdy klame a i v tomto 

případě je tomu tak – psychologický profil zdaleka není vhodný pro všechny typy 

vyšetřování a u některých by dokonce mohl znamenat cestu do slepé uličky, jelikož jeho 

využití by mohlo snadno připravit kriminalistům matoucí a nesprávná vodítka.  

Velmi obecně řečeno, pro psychologické profilování jsou vhodné ty zločiny, 

v nichž se zásadním způsobem odráží osobnost pachatele.
15

 Tedy tam, kde pachatel 

zanechá určitý otisk svého podvědomí, svých charakteristických vlastností, svého 

unikátního konání či nekonání a poskytne tím odborníkům materiál ke zkoumání. Proto 

je zcela nepochybné, že profilování není metodou zdaleka až tak rozšířenou, jak se 

může z mnoha dnešních filmů či televizních seriálů zdát. Ona osobnost pachatele, lépe 

řečeno jistý podpis, je jednání nad rámec spáchání trestného činu, které odlišuje 

konkrétní případ nebo sérii případů od jiných.  

S ohledem na tyto skutečnosti se v průběhu let vyčlenily skupiny deliktů, pro 

něž je profilování vhodné, a naopak ty, kde profilování znamená v lepším případě pouze 

ztrátu času. Jako typické delikty, vhodné pro analýzu psychologickým profilováním, se 

uvádějí zejména trestné činy násilné, typicky „vraždy z vilnosti“, rituální vraždy, 

znásilnění, trestné činy spáchané se sadistickým podtextem, dále bombové atentáty, 

vydírání, únosy. Naopak mezi nevhodné delikty se řadí v první řadě případy 

organizovaného zločinu, nájemné vraždy, delikty spáchané pod vlivem návykových 

látek
16

, krádeže, zpronevěry apod.  

Hofmanová například vidí vhodnost využití profilování v následujících 

situacích:
17

 

1)  Vraždy, kde je možno profilováním doplnit běžnou vyšetřovací techniku 

(vrahové nemají žádnou zvláštní motivaci a nabízejí málo jasných stop k určení 

vrahovy totožnosti). 

                                                 
15

 PORTER, B. Mind Hunters. In Psychology Today 1983, č. 4, s. 45. 
16

 U návykových látek je zcela nasnadě, že pachatelova osobnost se pod jejich vlivem mění, pachatel 

často nejedná racionálně tak, jak by jednal bez těchto látek. Tudíž obraz pachatelova psychického stavu 

v době spáchání deliktu nemusí (a ve většině případů tomu tak je) odpovídat skutečnému psychickému 

stavu bez požití návykových látek. 
17

 HOFMANOVÁ, J. Trestný čin a možnosti jeho poznání.  In Kriminalistický sborník 1992, č. 3, s. 262. 
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2)  Sexuální vraždy, znásilnění, žhářství. V těchto oblastech lze právě zjišťováním 

informací o sexuálním, fyzickém i verbálním chování usuzovat na typ osoby, 

která je za daný trestný čin odpovědná. Například u žhářů je znalost jejich 

psychiky důležitá nejen pro identifikaci pachatele, nýbrž v dřívější fázi i pro 

vytipování umístění dalších požárů. 

3)  Vyjednávání v případech braní rukojmí. V tomto případě se profilování hodí pro 

možné předvídání pachatelových dalších postupů a také jeho reakcí na různé 

podněty. Informace v tomto případě získá vyšetřovatel přímým kontaktem 

s únoscem, dále také od spolupachatelů či osob pachateli blízkých. 

4)  Anonymní dopisy a písemné či slovní výhrůžky. Tímto postupem se zabývá 

psycholingvistika, kdy slova, užívaná ve vzkazech, jsou porovnávána se slovy 

běžně užívanými v projevech a písemnostech. Zde se jako onen otisk pachatele 

projevuje konkrétní užívaný slovník osoby. 

Vhodnost psychologického profilu u jednotlivých skupin deliktů stanoví každý 

z odborníků mírně odlišně, nicméně v klíčových oblastech se samozřejmě tato 

vymezení shodují. Proto je dle mého názoru vhodné uvést například pohled Reinwartha, 

podle něhož se psychologický profil má využít ve třech oblastech. Zaprvé v situaci, kdy 

vyšetřování nevedlo k odhalení pachatele. Zadruhé tam, kde není zřejmý motiv činu, 

případně modus operandi trestného činu vykazuje jisté známky emocionálního či jiného 

osobnostního defektu. V poslední řadě uvádí konkrétní výčet deliktů: sadistické zneužití 

oběti, zranění oběti při sexuálním útoku, rozkouskování oběti, zranění oběti  

a rozřezávání, nemotivované žhářství, vraždy z vilnosti, vraždy se znetvořením a 

rituální vraždy.
18

 

S ohledem na výše uvedené se dnes využívá metoda profilování zejména při 

vyšetřování sexuálně motivovaných vražd a sériových vražd. Jelikož se jedná o postup 

velmi náročný, musí se zohlednit jeho potřeba, která nastává až ve chvíli, kdy ostatní 

běžné operativně-pátrací a vyšetřovací postupy selhávají. Organizovaný zločin, ač často 

velmi závažný a pro společnost krajně nebezpečný, není vhodným typem deliktu pro 

vytváření profilu. U organizované skupiny se totiž promítá psychika všech jejích členů, 

                                                 
18

 VALENTA, Z. Psychologické profilování u nás – ano či ne? In Čs. kriminalistika 1992, č. 3, s. 262. 
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tím pádem i jejich jednání, proto se profil buďto nevytváří vůbec, nebo pouze velice 

obecně a vágně.  

V současnosti má profilování i alternativní využití, které se zaměřuje zejména na 

dvě oblasti. První z nich je výslech (zejména oběti), který je deliktově specifický  

a strukturovaný. Důvod použití je prostý - při běžném výslechu se může mnoho 

paměťových stop ztratit, oběť si na ně nevzpomene, nepovažuje je za důležité, nebo se 

na ně jednoduše nezeptá vyslýchající. Proto se využije metodika profilování k vytvoření 

strukturovaného výslechu, který je zaměřen na konkrétní delikt. Tyto podle studií 

přinášejí výpovědi věrohodnější a rozsahově kvalitnější.
19

 Druhým alternativním 

využitím je komparace více skutků
20

 s cílem potvrdit nebo vyloučit hypotézu jediného 

pachatele. V tomto případě hovoříme o tzv. sériovosti, tedy zda je možno připsat 

veškeré skutky jednomu pachateli, nebo je pachatelů více. Do té doby samostatně 

vyšetřované skutky téhož typu deliktu jsou hypoteticky považovány jako činy téhož 

pachatele, přičemž nehraje roli, zda je známý, nebo neznámý. V tomto případě 

profilování neslouží primárně k vytvoření portrétu pachatele, ale odpovídá na otázku, 

zda se jedná o shodného pachatele, či nikoliv.
21

 

  

                                                 
19

 ČÍRTKOVÁ, L. Možnosti využití profilování při vyšetřování trestných činů. In Pražské sociálně vědní 

studie: Některé podmínky pro efektivní vyšetřování trestných činů. FSV UK, 2008, s. 18. 
20

 Skutek je chápán v českém trestním právu jako souhrn projevů vůle pachatele navenek, které jsou 

příčinou konkrétního trestněprávně relevantního následku. 
21

 ČÍRTKOVÁ, L. Možnosti využití profilování při vyšetřování trestných činů. In Pražské sociálně vědní 

studie: Některé podmínky pro efektivní vyšetřování trestných činů. FSV UK, 2008, s. 18. 
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2. Vytváření psychologického profilu 

Samotné vytvoření obrazu pravděpodobného pachatele není otázkou několika 

minut, nýbrž se jedná o dlouhý a pečlivě připravovaný sled událostí, jehož výsledkem je 

psychologický profil, v ideálním případě totožný s profilem skutečného pachatele. 

Profilovač vychází z řady poznatků teoretických, které kombinuje s nově nabytými 

informacemi od vyšetřovatelů. Mezi druhou skupinu se řadí informace z místa činu, 

známá fakta o oběti, případně další informace, které lze považovat pro konkrétní případ 

za relevantní. V první řadě tedy osoba tvořící profil kompletuje veškeré podklady  

a informace, druhou fází je již samotné sestavení profilu na základě jednotlivých 

důkazů.   

  Charakteristika místa činu 2.1

Hned v úvodu této části práce je třeba zmínit, že prvotním a nenahraditelným 

zdrojem informací pro správné vytvoření profilu je místo činu. Anglicky hovořící autoři 

považují slovní spojení crime scene za absolutní prvopočátek možnosti sestavení 

psychologického profilu.  

Místo činu může zkušenému odborníkovi prozradit množství informací, kterým 

laik nebude přikládat žádnou váhu, ba je ve většině případů ani nezaznamená. Nejenže 

je každé místo činu specifické a odlišné od ostatních, ale dokáže výrazně napovědět  

o osobnosti pachatele, což je kritické pro sestavení jeho psychologického obrazu. 

Primárně se z pachatelova chování na místě činu určuje trojice projevů: 

- Modus operandi trestného činu  

- Pachatelův otisk, podpis, tzv. signature 

- Snaha o změnu místa činu, tzv. staging
22

 

 

Modus operandi trestného činu znamená způsob jeho spáchání. Ten samozřejmě 

nemusí být a většinou není ani u sériových vrahů stále stejný, naopak se vyvíjí a mění 

spolu s další trestnou činností pachatele. Na druhou stranu podobnost dvou spáchaných 

                                                 
22

 DOUGLAS, John E. Crime classification manual: a standard system for investigating and classifying 

violent crimes. 2nd ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2006, s. 11. 
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zločinů neznamená totožnost delikventa, toto je třeba při vyšetřování mít stále na 

paměti. Pachatel se samozřejmě chce poučit ze svých chyb a napříště je neopakovat, což 

má z jeho pohledu za následek zabránění odhalení, přičemž tato snaha často vede 

k eskalaci násilnosti činu. Důležitým faktorem pro modus operandi je situace, v níž se 

osoba v době páchání činu nachází, jako je např. prostředí či chování oběti. Způsob 

spáchání trestného činu úzce souvisí také se vzděláním a zkušeností pachatele. 

Podpis se liší od způsobu spáchání trestného činu v jednom zásadním aspektu. 

Signature nemá pachateli poskytnout čas k útěku z místa činu ani ztížit vyšetřování, ale 

jedná se o pachatelovu osobní stopu, jakýsi vzkaz. Je to charakteristický znak pachatele, 

kterým se sám často k činu přiznává, nechává vodítko a deklaruje jisté osobnostní rysy, 

které v kontextu psychologického profilu mohou mít nevyčíslitelnou hodnotu. Pro lepší 

pochopení rozdílu mezi modem operandi a signature lze uvést následující příklad. Jistý 

muž při sérii znásilnění oběť vždy sváže, protože tím získá následně čas na únik z místa 

činu, tím pádem se jedná o způsob provedení trestného činu. Naproti tomu v situaci, kdy 

oběti nejen spoutá, ale záměrně jim způsobí jistou řeznou ránu na zádech, tu si 

vyfotografuje a následně tuto fotografii zašle na místní policejní oddělení, jedná se  

o podpis pachatele, kterým se k činům hlásí, dokonce se policii jistým způsobem 

vysmívá.  

Hovoříme-li o tzv. stagingu, je tím myšlena záměrná změna místa činu. Pachatel 

zcela vědomě mění uspořádání, vzhled a přirozenost místa činu, přičemž důvodem je 

velmi často snaha o odvedení pozornosti od své osoby, zamaskování skutečného motivu 

deliktu nebo ochrana oběti
23

. Typickým příkladem je loupežná vražda zinscenovaná 

jako sexuální delikt a naopak
24

. Pokud se kriminalisté setkají se změněným místem 

činu, je to pro profilovače významná informace, která dramaticky zvyšuje 

pravděpodobnost předchozího vztahu oběti a pachatele, a to pachatele plánujícího (viz 

dále). Je důležité zmínit, že pojem staging se nepoužívá v situacích, kdy rodina nalezne 

dědečka, který zemřel ve spánku nahý, a oblékne jej z důvodu vyhnutí se trapnému 

pocitu před lékařem. 

                                                 
23

 DOUGLAS, John E. Crime classification manual: a standard system for investigating and classifying 

violent crimes. 2nd ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2006, s. 34. 
24

 ČÍRTKOVÁ, L. Současné trendy v kriminalistické psychologii. In Kriminalistika 2007, č. 1, s. 33. 



18 

 

Termínem, který úzce souvisí s charakteristikou místa činu, je overkilling. Jak 

již jednoduchý překlad napoví, jde o jednání, které jde nad rámec zabití a jeho intenzita 

převyšuje hranici nutnou k usmrcení. Takové počínání značí pachatelovu agresi a 

nenávist k oběti, stejně jako potřebu dominance, kontroly a manipulace. Typicky se 

jedná o množství výstřelů z krátké vzdálenosti, které vyžaduje nabíjení zbraně, nebo 

desítky bodných ran ve stejné oblasti těla oběti
25

. I zde je nezbytné vyvarovat se omylu, 

protože ne vždy patnáct vypálených projektilů znamená overkilling, může se jednat o 

kombinaci mimořádně odolné oběti spolu s neuměním pachatele svou oběť zasáhnout 

smrtelně.  

  Obecná charakteristika pachatele 2.2

Pro vytvoření profilu jsou klíčové poznatky týkající se osobnosti pachatele. 

Český trestní zákoník jako pachatele označuje toho, kdo svým jednáním naplní znaky 

skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.
26,27

 Je 

nasnadě, že nelze jakoukoliv osobu pouze „škatulkovat“ a spojením jejích 

charakterových vlastností s poznatky z místa činu ji automaticky shledat vinnou. Ovšem 

v průběhu let odborníci zkoumáním osobnostních rysů zjistili jisté podobnosti mezi 

skupinami osob, které páchají trestnou činnost.  

Již italský vězeňský lékař a otec kriminologie Cesare Lombroso ve své knize 

L´uomo delinquente z roku 1876 odlišoval zločince od běžné populace a to na základě 

fyzických anomálií. Svou tezi postavil na myšlence, jež odlišuje delikventy od 

bezúhonných občanů podle degeneračních prvků, které jsou atypické pro vývoj člověka. 

Jako zločince označoval osoby, které se lišily například malým objemem lebky, šikmým 

čelem, velikýma ušima, mezerou mezi předními zuby apod.
28,29

 Německý psychiatr 

Ernst Kretschmer pro změnu na základě vlastního výzkumu zhruba čtyř tisícovek 

případů spojil tělesné typy s pravděpodobným vzorcem chování v kriminální oblasti, 

                                                 
25

 TURVEY, B. E. Criminal Profiling: An introduction to behavioral evidence analysis. 4
th

 edition, 

Academic Press 2011, s. 298. 
26

 §22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
27

 Druhý odstavec téhož ustanovení definici pachatele rozvádí i na tzv. nepřímého pachatele, nicméně pro 

účely této práce je dostačující zmínit odstavec první. 
28

 KUCHTA, J. et al. Kriminologie. PF MU Brno 1993, s. 30. 
29

 Znaků fyzické odlišnosti sestavil Lombroso mnoho, dále také zjistil jisté odlišnosti psychické povahy, 

jako například lenost, absence výčitek svědomí, sklon k alkoholismu nebo kupříkladu pověrčivost. 
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přičemž výstup analýzy je dodnes velice zajímavou studií. Atletický typ člověka, 

charakteristický zejména vyvinutými svaly, byl nejvíce náchylný k páchání násilných 

trestných činů, proti němu astenický typ člověka, tedy osoby se slabší svalovou 

konstrukcí bylo možno přiřadit k drobné majetkové kriminalitě. Typ pyknický, člověk 

se zavalitým tělem, páchal nejčastěji podvody, ale objevovalo se u něj i určité procento 

násilných trestných činů. Poslední Kretschmerův typ, tedy dysplastik, což je smíšený 

typ třech předchozích, se vyznačoval sklonem k mravnostním a násilným trestným 

činům.
30

 

V dnešní odborné literatuře se lze setkat s několikerým rozdělením typů 

pachatelů, přičemž laikovi může vyvstat na mysl jako první způsob dělení podle 

skutkové podstaty deliktu. Na tomto místě se hovoří o pachatelích vražd, sexuálních 

vražd, loupežných vražd, pedofilech, žhářích, bombových atentátnících a podobně. 

Každá skupina má jisté rysy, které ji odlišují od ostatních, ale také se dále člení na 

podtypy a další osobnostní charakteristiky, jež mají zpřesnit tvorbu profilu. Vhodným 

příkladem je obecná charakteristika několikanásobného vraha. Bourgoin uvádí, že v 80. 

letech odborníci konkretizovali odlišnosti mezi osobami, které zavraždily více obětí. Do 

té doby byli vrazi označováni jako masoví či několikanásobní, bez ohledu na dobu  

a místo spáchání vražd, nově se člení na masové vrahy, sériové vrahy a tzv. spree 

killers.
31,32

 Masoví vrazi jsou ti pachatelé, kteří zavraždí alespoň 4 osoby na jednom 

místě ve stejnou dobu. Sériového vraha se týká pro změnu tři a více vražd, přičemž jsou 

odděleny různě dlouhým časovým obdobím. Není ovšem vyloučeno, aby v jednom 

případě došlo k zavraždění více osob. Poslední typ, tedy spree killer, je vrah většího 

počtu lidí na více místech v krátkém časovém úseku. Důležitým aspektem je také fakt, 

že časový úsek mezi vraždami na různých místech je natolik krátký, aby pachatel 

nestihl „vychladnout“.
33

 První dvě skupiny si lze velmi snadno představit, jako typické 

spree killers lze označit českou dvojici Josef Kott a Michael Kutílek, kteří v rozmezí 

necelých 48 hodin zavraždili čtyři osoby a jednu další těžce zranili. Prvně zastřelili 

                                                 
30

 KUCHTA, J. et al. Kriminologie. PF MU Brno 1993, s. 96. 
31

 Slovo „spree“ je překládáno jako flám, pitka, veselí.  
32

 BOURGOIN, S. Bestiální vrazi. Autentické výpovědi o sériových vrazích. Plzeň: NAVA, 1994. s. 13. 
33

 Robert J. Morton, speciální agent FBI, hovoří o tzv. „cooling-off“. Pravidelně na sympoziích  

a panelových diskuzích uvádí jako hlavní rozdíl mezi sériovým vrahem a spree killerem právě onu dobu, 

během níž pachatel zůstává ve vražedném transu. Blíže viz http://www.fbi.gov/stats-

services/publications/serial-murder/serial-murder-july-2008-pdf 

http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder/serial-murder-july-2008-pdf
http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder/serial-murder-july-2008-pdf
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strážného v Nýřanech, aby následně za pár hodin ubodali v lesech poblíž dvě stopařky, 

pokračovali do Prahy a za několik dalších hodin zastřelili taxikáře a pokusili se zastřelit 

řidiče kamionu. Lze tedy vidět, že oproti sériovým vrahům jednali daleko rychleji, co se 

týče časového odstupu jednotlivých deliktů, a vysoce pravděpodobně také v jednom 

záchvatu vražedné zuřivosti.  

Členění pachatelů, zde konkrétně pachatelů vražd, není ovšem pouze povrchní 

dělení do třech skupin, jak by mohlo na první pohled vypadat. Jedná se  

o prvotní, základní typologii, která ovšem v návaznosti na další poznatky přidává jiná, 

bližší dělení. Pokud se budu držet například okruhu sériových vrahů, musím stanovit 

další charakteristiky, podle nichž pachatele odborníci rozdělují. Jednou z možností je 

členění sériových vrahů podle jejich motivace.
34

 Zde se hovoří o následujících 

skupinách pachatelů: 

Visionaries – jsou to většinou schizofrenní osoby, které mají pocit, že je navádí 

hlasy uvnitř hlavy a nutí je konat vraždy. 

Missionaries – tito pachatelé se považují za konatele dobra, podle svého názoru 

čistí svět od nežádoucích osob právě jejich zavražděním. 

Gain Killers – vraždí ze zjevné vidiny osobního zisku či prospěchu, ovšem 

neřadí se sem nájemní vrazi.  

Power Seekers – tento typ pachatele doslova vzrušuje pocit moci nad obětí, nad 

jejím tělem, životem a smrtí. 

Hedonists – pachatelé vraždící výslovně kvůli potěšení, ač to zní jakkoliv špatně, 

vraždění je baví a mají v něm zálibu. 

Lust Killers – vraždí z důvodu sexuálního uspokojení, vraždy jsou sexuálně 

motivované, často sadistické, a pachatel většinou oběť nezná. 

Thrill Killers – tito pachatelé zabíjí kvůli touze po vzrušení, dobrodružství. 

                                                 
34

 HOLMES, R. M.; HOLMES, S. T. Profiling Violent Crimes. An Investigative Tool. SAGE Publishing, 

London 1996 
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Jackson a Bekerian pro změnu uvádějí rozdělení podle způsobu vyhledávání 

oběti či způsobu útoku.
35

 Proto v prvním případě pojmenovávají pachatele slovy 

Hunter, Poacher, Troller a Trapper
36

, ve druhém případě pro změnu Raptor, Stalker  

a Ambusher.
37

 

Samozřejmě dělení pachatelů nepodléhají pouze vrazi, ale i další skupiny 

delikventů, jako jsou sexuální násilníci, žháři, pedofilové apod. Výše uvedená typologie 

sériových vrahů je do jisté míry podobná pachatelům jiných deliktů, například skupiny 

definované Holmesem a Holmesem se budou určitým procentem překrývat se 

skupinami sexuálních násilníků, ovšem jinde se naprosto rozejdou a bude třeba operovat 

s jinými charakteristikami. 

  Organizovaný a dezorganizovaný pachatel  2.3

Rozdělení typologie pachatelů na organizované a dezorganizované je velice 

významné zejména pro FBI, nicméně v jisté míře je převzaly i ostatní školy. Kromě 

těchto přívlastků se často v literatuře objevují navíc termíny „asociální“  

a „nesociální“
38

, konkrétně se pak hovoří o organizovaném nesociálním pachateli  

a dezorganizovaném asociálním pachateli. U jednotlivých typů je pak využívána jejich 

charakteristika osobnosti a spáchání zločinu, následného chování po trestném činu  

a také doporučená taktika výslechu.  

Hovoříme-li o dezorganizovaném pachateli, ve většině případů se bude jednat  

o muže, jehož celý životní styl vykazuje jisté známky nedokonalosti. Žije sám, nemá 

stálé zaměstnání, pokud má sourozence, tak jsou starší než on. Nemá pořádek ve svých 

každodenních záležitostech, o svůj vzhled příliš nepečuje, obydlí také není příliš 

udržované. Typický reprezentant této skupiny je okolím popisován jako podivín, který 

                                                 
35

 JACKSON, J.; BEKERIAN, D. Offender Profiling. Theory, research and practice. John Willey and 

Sons, Chickester 1997, s. 167. 
36

 Hunter vyhledává oběť ve stejné lokalitě, jako sám bydlí, a perfektně prozkoumává její obydlí. Poacher 

taktéž zkoumá obydlí oběti, ale většinou nebydlí ve stejné oblasti. Troller se zajímá o oběť takovým 

způsobem, aby ji následně při vhodné příležitosti mohl napadnout. Trapper se snaží zdánlivě nenápadně 

vmísit do života oběti prostřednictvím zaměstnání či jiné sociální pozice, v níž poté má oběť plně pod 

kontrolou a může bezpečně zaútočit. 
37

 Raptor okamžitě využívá setkání s obětí a bez dalšího na ni útočí, proti tomu stalker oběť nejprve 

sleduje a útočí až posléze. Poslední typ, ambusher, se snaží oběť nalákat do prostředí, kde předpokládá 

plnou kontrolu, a teprve tam zaútočí. 
38

 HOLMES, R. M.; HOLMES, S. T. Profiling Violent Crimes. An Investigative Tool. SAGE Publishing, 

London 1996 
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nemá příliš vřelé vztahy se sousedy, spíše se drží v ústraní a není společenský. 

Zpravidla byl v mládí zneužíván, ať fyzicky, nebo psychicky, a měl problémy s otcem, 

kterého často dokonce ani nepoznal. Inteligence dezorganizovaného pachatele bývá 

nižší, obvykle se uvádí hodnoty IQ mezi 80 a 90 body.  

Z povahy dezorganizovaného pachatele vyplývá i způsob spáchání trestného 

činu. Většinou se jedná o akty neplánované, spontánní, přičemž obvykle útočí na místě, 

které dobře zná. Místo činu bývá ponecháno ve stavu, k němuž během útoku došlo, 

pachatel může pociťovat během činu dokonce strach nebo úzkost. Tento typ pachatelů 

se také na místo činu krátce po spáchání vrací, nezřídka se účastní pohřbu oběti. Někteří 

pachatelé mohou být dopadeni i na základě deníku, který si vedou a do něhož 

zaznamenávají podrobnosti z průběhu páchání zločinu.  

Co se týče výslechu dezorganizovaných pachatelů, doporučuje se provádět je 

spíše přátelským, empatickým způsobem. Ideální je také vyslýchat v denní dobu, která 

je pachateli nejbližší, tedy pokud páchal trestnou činnost v noci, je vhodné naplánovat 

výslech do nočních hodin.
39

 

Organizovaný (nesociální) pachatel je charakterizován jako lstivý, mazaný, jenž 

má řád ve svém životě. Má stabilní domov, oblíbený automobil, dává si záležet na svém 

vzhledu a všechno v jeho životě má své určené místo. Nesociální se nazývá nikoliv 

z důvodu vyřazení společností, ale ze svého vlastního rozhodnutí od společnosti se 

oddělit, často díky pocitu nadřazenosti. Pro jiného maličkost nebo věc nepodstatná má 

pro organizovaného pachatele zvláštní význam a jakýkoliv prohřešek proti jím 

uznávaným hodnotám musí být potrestán. V drtivé většině případů se jedná  

o inteligentní osoby, nezřídka disponující vysokoškolským titulem, pravidelně mívají 

stálé partnery/partnerky. Netypickým není ani policejní záznam ohledně užívání 

návykových látek. Bývá charakterizován okolím jako příjemný, okouzlující a přátelský 

člověk, snadno navazuje nové kontakty. Je silně egocentrický, domnívá se, že všechno 

ví nejlépe a nesnese jakoukoliv kritiku.  

Zločiny spáchané organizovaným pachatelem jsou předem plánovány, snaží se  

o odstranění všech možných stop a důkazů, nepanikaří a je schopen se přizpůsobit 

                                                 
39

 HARRIS, P. The interpersonal maturity level classification system I-level. In Criminal Justice and 

Behavior 15(1), 1988, s. 58-77. 
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situaci. Zpravidla posmrtně nakládá s tělem a přemisťuje jej. Smrti oběti často  

předchází mučení či jiné kruté a nelidské zacházení, neboť pachatel chce demonstrovat 

svou dominanci a vidět u oběti strach. 

Po činu se chová, jako by celá situace byla nějakou hříčkou, vrací se na místo 

činu, kde naplňuje své fantazie, naoko spolupracuje s policisty, sleduje vývoj situace 

v médiích. Vzhledem ke svému chování a vizáži nebývá ihned mezi podezřelými, 

pokud se podezřelým stane, dokáže díky své inteligenci ztížit vyšetřování. 

Výslech pachatele je nutné pečlivě připravit, naplánovat, soustředit se na 

prokázání faktů. Tento výslech musí provádět zkušený kriminalista nebo psycholog, 

jelikož jakákoliv známka pochybnosti hraje do karet podezřelému, umí vycítit slabé 

chvilky a přizná jen to, co je mu prokázáno.  

  Obsah psychologického profilu 2.4

Výsledkem celého složitého procesu je v ideálním případě odpovídající 

psychologický portrét pachatele. Ten obsahuje řadu informací, které napomáhají 

vyšetřovatelům v další činnosti a vyhledávání pachatele. Při psychologickém 

profilování se vytvářejí teorie ohledně pravděpodobných charakteristik neznámého 

pachatele ze způsobu spáchání trestného činu, který je něčím nápadný, vymyká se 

obvyklostem, na místě činu se nachází unikátní rukopis zločince. Pro postup jsou 

klíčové tři základní kroky, které odhalují postupně odpovědi na otázky, nazývané 

v anglické literatuře jako „3W“ - tedy „what, why, who“, do češtiny přeloženo jako 

„jak, proč, kdo“. 

První krok, tedy odpověď na otázku „Jak byl čin spáchán?“, zahrnuje tzv. 

psychologickou rekonstrukci místa činu. V této fázi se analyzují primární data, tedy 

poloha místa činu, kriminalisticky zajištěné stopy, protokoly ze soudní pitvy, výpovědi 

vyslýchaných osob aj. Celkově první fáze směřuje k ucelenému poznatku průběhu 

zločinu, tedy jakým způsobem se celá událost odehrála, jak se choval pachatel, jak 

reagovala oběť, zkoumá se časová posloupnost jednotlivých mikrosituací v kontextu 

celého činu, což ve finále přinese rekonstrukci jednání pachatele a oběti z hlediska 

psychologie. 
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Následuje otázka „Proč byl čin spáchán?“, což znamená posun od popisu 

vnějšího chování k vnitřnímu prožívání.
40

 V tuto chvíli se odborník snaží zjistit 

motivační pozadí kriminálního jednání, což vyčte právě ze způsobu provedení činu. 

Z indicií, které má, tedy vystaví pravděpodobnou motivaci pachatele, jež zahrnuje 

informace o pocitech pachatele před činem, jeho prožívání v průběhu činu a zejména 

pohnutky, které celé chování spustily a řídily. 

Třetí krok zahrnuje vytvoření samotného profilu pravděpodobného pachatele. 

Právě z poznatků o pachatelově chování (otázka Jak?) a prožívání (otázka Proč?) 

vytvoří profilující expert celkový portrét pachatelovy osobnosti, který současně 

zahrnuje i některé další charakteristiky, jako např. povolání, rasovou příslušnost, 

sociální příslušnost nebo rodinný stav. 

Profil pachatele zahrnuje zpravidla zejména následující informace: 

- pohlaví pachatele a jeho věk 

- rodinný stav, sociální vztahy 

- vzdělání a úroveň inteligence 

- specifické projevy chování vnímané okolím 

- kriminální historii 

- sexuální orientaci, případně deviaci 

- zaměstnání či profesi 

- místo bydliště 

- možnost reakce na vyšetřování a možnost opakování deliktu. 

                                                 
40

 Psychologie je věda, která se zabývá chováním a prožíváním, tedy nikoliv pouze vnějším projevem 

vůle, ale zejména myšlenkovými pochody jednajícího. 
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Je nezbytné na tomto místě zmínit, že profilování se neustále vyvíjí, teorie platné 

před dvaceti lety mohou být již překonané, zejména díky metodám a postupům pro 

psychologickou rekonstrukci a analýzu činu a chování pachatele.
41

 

 

  

                                                 
41

 ČÍRTKOVÁ, L. Možnosti využití profilování při vyšetřování trestných činů. In Pražské sociálně vědní 

studie: Některé podmínky pro efektivní vyšetřování trestných činů. FSV UK, 2008, s. 15. 
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3. Přístupy k profilování 

Podobně jako v jiných odvětvích a vědních disciplínách, neexistuje jednotný 

přístup k problematice ani u psychologického profilování. V průběhu let se určité 

osobnosti či jejich týmy zasloužily o vytvoření několika základních modelů, jež jsou 

dnes mezi odbornou veřejností považovány za stěžejní typy přístupů k profilování. Patří 

mezi ně model FBI, vytvořený ve Spojených státech amerických, OFA, neboli 

Operative Fallanalyse, zastupující německou školu profilování, a v neposlední řadě 

přístup Davida Cantera a jeho týmu, reprezentující profilování na území Spojeného 

království. Je třeba také poukázat na tzv. geografické profilování, které úzce souvisí 

s vyšetřováním některých trestných činů. 

  FBI model 3.1

Jako první ze zmíněných přístupů považuji za vhodné prezentovat model FBI,  

a to nejen kvůli tomu, že psychologické profilování právě na půdě FBI vzniklo, nýbrž  

i mně je tento model vnitřně bližší. Tento přístup, také nazývaný jako Analýza místa 

činu - Crime scene analysis - vychází primárně ze zkoumání chování jedince a jeho 

ovlivnění faktory motivace a myšlení. Proto je největší pozornost věnována právě 

vztahu stop na místě činu a osobnosti pachatele. 

FBI model je založen na šesti krocích, které, všechny postupně a dohromady, 

vytváří v souhrnu psychologický profil, respektive proces jeho utváření a využití.
42

  

1) základní podklady pro vyšetřování - zde je obsažen sběr a kompletace všech 

dostupných materiálů, které mohou být relevantní v daném případě. Jedná se především 

o dokumentaci místa činu, pitevní zprávu, informace o oběti, potažmo pachateli, o místě 

činu z hlediska geografického, různé záznamy bezpečnostních kamer a podobně 

využitelné dokumenty.  

2) hodnocení a řazení podkladů - ve druhé fázi se veškeré podklady hodnotí  

a následně se z nich utváří jakýsi logický obraz. 
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 RAMSLAND, K. Criminal Profiling: Fact, fiction, fantasy and fallacy [online]. 2004. Blíže viz 
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3) zhodnocení událostí zločinu - tento krok obsahuje rekonstrukci chování oběti 

a pachatele, sledu událostí. Cílem tohoto kroku je utřídění rolí, které každá ze stran měla 

v průběhu páchání trestného činu. 

4) psychologický profil - na základě předchozích kroků vytváří profilovač obraz 

pravděpodobného pachatele. Jeho součástí je seznam pachatelových charakteristik, 

ideálně také návod k jeho dopadení a k vedení výslechu. 

5) vyšetřování - výsledný profil je odeslán subjektu, který si jeho vypracování 

vyžádal, a ten následně profil využije k dopadení pachatele. Pokud není pachatel 

dopaden či odhalen, případně se objeví jiná relevantní informace, je nutné profil 

přepracovat. 

6) zatčení - ve chvíli kdy je pachatel na základě profilu zatčen, je třeba profil 

ověřit a to z důvodu jeho důvěryhodnosti. Následně vyšetřovatelé při výslechu potvrzují 

či vyvracejí informace z profilu. 

Těchto šest postupných kroků v ideálním případě vede k dopadení skutečného 

pachatele, jeho usvědčení a odsouzení. FBI model je nejrozšířenějším způsobem 

profilování na světě a to i přes četnou kritiku, které je často podroben.  

Nejčastější výtky odborníků směřují k celkové koncepci teorie organizovaných a 

dezorganizovaných pachatelů, která byla založena na rozhovorech se sériovými vrahy 

odsouzenými v průběhu 80. let. Problémem, na nějž je poukazováno nejčastěji, je 

minimální vzorek odhalených pachatelů, kterých bylo zhruba čtyřicet, a také omezení 

pouze na jeden typ deliktu - vraždu. Proto považuji za vhodné nastínit následující 

otázky: 

a) byl vzorek přibližně čtyř desítek dopadených pachatelů dostatečný? 

b) je možné aplikovat poznatky od vrahů i na jiné pachatele, zejména například 

na žháře a sexuální delikventy? 

c) jak průkazné jsou výpovědi dopadených sériových vrahů? 



28 

 

Na první otázku je velice složité odpovědět, jelikož kalkulujeme se vzorkem, 

který máme skutečně k dispozici. Sériové vraždy nejsou běžnou, každodenní záležitostí, 

proto i na první pohled malý vzorek pachatelů ve skutečnosti napoví mnoho. Ze svého 

subjektivního hlediska považuji vzorek za dostatečný a průkazný, ač by se mnou jistě 

celá řada forenzních psychologů nesouhlasila.  

Možnost aplikace i na jiné typy deliktů je znovu velice sporná. Vrazi, zejména 

sérioví, mají pro své činy zvláštní pohnutku, motiv, cosi uvnitř jejich hlavy je žene 

kupředu a i z výše zmíněných typologií sériových vrahů je zřejmé, že sami mohou své 

činy ospravedlnit. To je přirozené i pro jiné skupiny trestných činů, ovšem například 

žháři mohou být pouhými „demonstranty“. Fakticky nikomu nemusí ublížit, pouze 

mohou v některých případech být v centru dění, upozornit na jistou situaci apod. 

Naproti tomu vražda, jako nejtěžší delikt, dle mého názoru nikdy nebude pouhá 

demonstrace, ale vždy bude mít určitý cíl. Odborná veřejnost se v této otázce 

neztotožňuje, zastánci FBI modelu právě poznatky od sériových vrahů aplikují i na 

jinou trestnou činnost, kritici naopak jsou proti tomuto postupu. 

Průkaznost výpovědí dopadených sériových vrahů je otázkou klíčovou. Pokud 

má jistý model vycházet z konkrétního faktického základu, musí být přesvědčen o jeho 

pravdivosti a úplnosti. Proto je nasnadě zkoumat, zda výpovědi byly poskytnuty 

v celém rozsahu, jestli dotazovaní některá fakta nezměnili či nezamlčeli, případně jinak 

neupravili. Někteří pachatelé mohli výpověď učinit nesprávnou záměrně, jiní mimoděk, 

protože si zkrátka nepamatovali zásadní informace. Tyto pak mohli ve své mysli 

pozměnit a vsugerovat si jinou skutečnost, než odpovídala realitě.  

V rámci objektivity je nutné upozornit na to, že hodnocení nebylo nastaveno 

jednotně, proto každá posuzující osoba mohla klást důraz na jiné aspekty výpovědi a 

naopak stejná informace mohla mít pro posuzující různou váhu.  

I přes veškerou kritiku, které se FBI modelu dostává, se stále jedná  

o nejrozšířenější metodu profilování a využívá se s určitými modifikacemi ve velkém 

rozsahu. 
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 OFA - profilování v Německu 3.2

Německý přístup k profilování se významnou měrou podílel na rozvíjení této 

metody na evropském území. Naši západní sousedé totiž metodu nejen převzali, ale 

zároveň ji posunuli svým výzkumem dále, obohatili ji o další prvky a poskytli 

profilování další významný krok kupředu.  

Psychologické profilování se do Německa dostalo na přelomu 70. a 80. let 

minulého století, centrem výzkumu se stal Kriminalistický institut BKA ve 

Wiesbadenu.
43

 Velkým zlomem v koncepci německého profilování se stal rok 1992, 

v němž byla zřízena jednotka KKF
44

, která měla za úkol vytvořit samostatnou metodiku 

sestavování profilu pachatele, jelikož postup FBI se jevil jako netransparentní  

a nevhodný pro evropské podmínky. Skupina KKF nejprve obohatila okruh deliktů 

vhodných pro profilování o další dva - únos a vydírání - a následně vytvořila novou 

interpretační metodu zvanou „objektivní hermeneutika“, využívanou zejména při 

poznávání smyslu a obsahu výhružných dopisů nebo vyděračských textů.
45

 

Objektivní hermeneutika je založena na odkrývání skrytého smyslu textu nebo 

jiného projevu pachatele. Základní premisa totiž stanoví, že každý projev osobnosti má 

jistý smysl a za pomoci určitých postupů jej lze rozluštit. Nejdůležitější jsou pak 

projevy, kterým pachatel nepřikládal žádnou váhu, to znamená, že je činil nevědomky, 

mimoděk a nejlépe tak odrážejí jeho osobnost. Zde metoda odkazuje na výzkumy 

Sigmunda Freuda ohledně lidského vědomí a podvědomí.  

Podobnost metody objektivní hermeneutiky s již zmíněným pojmem signature, 

tedy jakýmsi „podpisem“ pachatele, je zřejmá. Otázkou zůstává, zda německá škola 

tento závěr učinila na základě samostatného výzkumu, nebo jednoduše okopírovala 

metodiku FBI a zastřela ji pod roušku vlastního bádání. Pokud je pravdivá první 

hypotéza, je velice zajímavé, že ke stejnému závěru došly dvě školy na základě dvou 

rozdílných postupů. 

                                                 
43

 MEYER, C. B. Das Täterprofil aus interdisciplinarer Sicht, unter besonderer erucksichtigung des 

Strafprozessrechts. In Information und Recht. Basel 2002. 
44

 KKF znamená „Kriminalistisch-Kriminologische Fallanalyse“ - tedy kriminalisticko-kriminologická 

případová studie. 
45

 HOFFMANN, J., MUSOLFF, C. Fallanalyse und Täterprofil. Bundeskriminalamt Wiesbaden, 2000, s. 

233. 
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Odborníci z BKA se také začali soustředit na skupinovou práci, kdy na rozdíl od 

FBI trvají na vypracování profilu v týmu, nikoliv samostatně. Tím se mohou různé 

názory a teorie jednotlivců dostat do rozporu a jejich následné řešení ve větším počtu 

osob přináší objektivnější psychologický portrét pachatele.  

V minulém desetiletí byla ve všech německých spolkových zemích založena 

jednotka OFA, tedy jednotka operativní analýzy případu.
46

 Významným oddělením je 

OFA v Bavorsku
47

, jelikož příslušníci této jednotky bývají často oslovováni i pro řešení 

případů mimo území své působnosti. Mezi lety 1997 a 2004 sestavila bavorská jednotka 

OFA 52 profilů z celkových 85 žádostí, ve zbytku případů nebylo možno profil sestavit 

kvůli nedostatku informací.  

V současné době je operativní analýza případu využívána stále hojněji, je proto 

pravděpodobné, že bude i nadále docházet ke zvyšování počtu psychologických profilů 

a metoda profilování se dočká dalších výzkumů a poznatků, které budou klíčové pro její 

vývoj.  

  Canterův přístup a profilování ve Velké Británii 3.3

Přístup Davida Cantera, v odborných kruzích nazýván též psychologie 

vyšetřování (Investigative psychology), vychází zejména ze statistických ukazatelů  

a využití vlastní databáze pachatelů trestných činů za použití induktivních
48

 metod. 

Profilování podle této školy je založeno na empirických výsledcích výzkumů 

obsahujících daný počet pachatelů určitého trestného činu. Na základě těchto výzkumů 

lze vytvořit inference týkající se chování pachatele určitého trestného činu. Vytvořený 

profil také poskytuje výzkumníkům možnost ověřit si jeho platnost a také může stát na 

počátku dalšího výzkumu.
49

  

                                                 
46

 HOFMANOVÁ, J. Trestný čin a možnosti jeho poznání. In Kriminalistický sborník. 1/2004, s. 50. 
47

 HORN, A. Možnosti a hranice operativní analýzy případu. In: Kriminalisticky sbornik 1/2004, s. 52. 
48

 Induktivní metoda znamená využití myšlenkového pochodu za účelem stanovení existence obecných 

zákonitostí z pozorování jednotlivých faktů, přičemž hodnota pravdivosti není jednoznačná, platí pouze 

pravděpodobně s ohledem na rozsah pozorování. Naproti tomu deduktivní metoda své závěry staví na 

premisách odvozených přímo z důkazů získaných během vyšetřování. 
49

 POLIŠENSKÁ, V. A. Profilování pachatelů trestných činů. In Kriminalistika. 4/2008.  
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Canter vychází z pěti základních faktorů, které dále rozpracovává. Tyto faktory 

byly pečlivě vybrány jím a jeho blízkými spolupracovníky jako ty, které mohou sehrát 

významnou roli při vyšetřování. Jsou jimi: 

 

- interpersonální koherence 

 

- význam času a místa spáchání trestného činu 

 

- kriminální charakteristika pachatele 

 

- kriminální minulost pachatele 

 

- vědomí o průběhu vyšetřování 

 

Místo spáchání trestného činu může podle psychologie vyšetřování dodat 

významné informace o pravděpodobném bydlišti pachatele, o prostředí, v němž se 

pohybuje. Způsob spáchání zase může často informovat o předchozí kriminální kariéře, 

zkušenostech a znalostech pachatele. Proto osoba, která ví, že má zanesené otisky prstů 

v databázi, bude velice pravděpodobně opatrnější při páchání činu a bude se snažit, aby 

na místě činu nezanechala žádnou daktyloskopickou stopu.  

Canter také připisuje významnou roli sociálnímu zařazení pachatele. Při činech 

se sexuálním podtextem se dají vyčíst důležité informace, jako specifikace sexuálního 

života pachatele, případný partner, vyspělost v sexuální oblasti aj. Stejně tak upozorňuje 

na osobnostní rysy, kdy chování při páchání trestného činu má spojitost s chováním 

v běžném životě. Navazující premisa stanoví možnost odhadnout stupeň vzdělání nebo 

případné povolání s ohledem na pečlivé naplánování činu, minimum důkazů a použitou 

zbraň. 

Psychologie vyšetřování vychází z poznatků tzv. environmentální psychologie, 

to znamená, že klade důraz na pohyb pachatele ve vymezeném území. Pachatelé jsou 

děleni do dvou základních skupin, jednou jsou marauders, druhou představují 

commuters.
50

 První typ pachatelů, tedy marauders, páchají trestnou činnost v blízkosti 

                                                 
50

 Marauder je překládán jako záškodník, commuter jako nájezdník. 
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svého domova nebo zaměstnání, naopak commuters za prací nebo trestnou činností 

dojíždějí i na delší vzdálenosti. V roce 1995 byl proveden výzkum, pomocí něhož bylo 

zjištěno, že pouze 6 ze 45 sériových znásilňovačů na území Velké Británie bydlelo nebo 

pracovalo mimo vytyčený kruh (o poloměru 5 mil) svých zločinů.
51

 

Co se týče Canterova přístupu k profilování, jsem přesvědčen, že stejně jako  

u základního dělení FBI na dezorganizované a organizované pachatele, i zde má teorie 

dvou skupin pachatelů značné trhliny, pokud bychom trvali na přesném vymezení 

vzdálenosti. Také přílišné spoléhání na statistiku, na níž psychologie vyšetřování staví, 

není vždy ku prospěchu věci. Přesto se jedná o velmi významný přístup k profilování  

a ve Velké Británii je jednoznačně dominantní.  

 

  Geografické profilování 3.4

Geografické profilování je poměrně moderním způsobem vyšetřování
52

, 

nástrojem, který využívá informace o poloze série spáchaných trestných činů v prostoru 

za účelem určení pravděpodobné oblasti, v níž se pachatel zdržuje nebo v níž žije. 

Metoda geografického profilování má tedy stejný cíl, jako psychologické profilování, 

tedy pomoci identifikovat a dopadnout pachatele. Geografické profilování samo o sobě 

případ nevyřeší, je jen další berličkou pro vyšetřovatele, o kterou se mohou opřít, 

jelikož zužuje okruh pátrání a tím umožňuje efektivně nakládat s časem a prostředky 

vyšetřovatelů.
53

  

Geografické profilování, někdy označované také jako geografické mapování, má 

samozřejmě určité fáze. V první řadě je třeba pečlivě prostudovat vyšetřovací spisy, 

výpovědi svědků, znalecké posudky a psychologický profil, je-li k dispozici. Dále je 

nezbytné prozkoumat fotografie místa činu a oblasti okolo něj, místa činu navštívit  

a prostudovat mapy ulic, zón a dopravy. Posléze odborník analyzuje veškeré dostupné 

informace a sepíše zprávu, tzv. geografický profil. 
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Nejen místa činu a čas, kdy se zločiny odehrály, jsou důležité faktory pro tvorbu 

profilu; je zapotřebí zahrnout i další elementy, jako jsou pachatelův styl lovu, umístění 

hlavních dopravních tepen a přítomnost zastávek autobusů nebo jiných hromadných 

dopravních prostředků.
54

 V závislosti na typu deliktu se mohou v rámci jednoho činu 

vyskytovat různé lokality, které mají pro profilování velký význam. Zpravidla se jedná 

o následujících pět druhů: 

- místo setkání s obětí (encounter site) 

- místo útoku (attack site) 

- vlastní místo činu (crime site) 

- místo zbavení se oběti, případně ukrytí těla (victim disposal site) 

- místo odstavení vozidla (vehicle dump site)
55

 

Tyto lokality mají pro pachatele různý význam, tedy i charakterově výběrové 

vlastnosti. Jsou ovlivněny dostupností pro pachatele, tedy jeho mobilitou a cestovními 

schopnostmi - pachatel vlastnící vozidlo bude mít větší pole působnosti, než pachatel 

chodící pěšky.  

Místem setkání se rozumí místo, kde pachatel poprvé kontaktuje oběť. Může to 

být v zaměstnání, v restauraci, v parku, tedy v podstatě kdekoliv. Místo útoku popisuje 

místo, kde pachatel na svou oběť poprvé zaútočí. Často se tak stává na stejném místě, 

kde pachatel oběť kontaktoval, ovšem zejména organizovaný typ pachatelů oběť atakuje 

jinde, než kde ji kontaktoval. Vlastní místo činu je místo, kde dojde ke spáchání deliktu, 

tedy ke znásilnění, vraždě aj. Místo ukrytí těla oběti se také může lišit od zbylých scén 

deliktu, pokud tomu tak je, opět se jedná pravděpodobně o organizovaného pachatele, 

který čin naplánoval a zpravidla bude vlastnit automobil (kterým oběť přepraví). Jsou-li 
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všechna místa činu totožná, pravděpodobně se bude jednat naopak o dezorganizovaného 

pachatele, který si je jistý v konkrétním místě, v němž útočí.
56

  

Lze tedy shrnout, že čím je pachatel organizovanější a mobilnější, tím více 

dílčích míst činu můžeme nalézt. Je také prokázána jistá konzistence modu operandi 

sériových pachatelů, jelikož většina z nich využívá opakovaně totožný soubor míst 

činu.
57

 

Hovoříme-li o geografickém profilování, nesmíme zapomenout na tzv. kruhovou 

hypotézu, což je premisa týkající se vztahu mezi bydlištěm pachatele a místy jeho činů. 

Tuto hypotézu vytvořili společně Canter a Larkin a základním poznatkem je, že veškeré 

trestné činy jednoho pachatele bývají situovány do kruhu, jehož kružnice protíná dva 

nejvzdálenější činy. Kruhová hypotéza operuje s výše zmíněným členěním na 

marauders a commuters. Jejím problémem totiž je, že nepočítá se situací, kdy pachatel 

většího množství deliktů dojíždí do několika různých oblastí a vytváří tak různé okruhy. 

U případů s malým počtem deliktů naopak může marauder nacházet všechny oběti při 

cestování jedním směrem, což následně vylučuje jeho domovskou základnu. Okruhy 

deliktů tak mohou vést jak k marauderovi, tak ke commuterovi, a to závisle na čase 

vytvoření s ohledem na kariéru zločince. 
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4. Aktuální otázky psychologického profilování 

Jako každá oblast vědy, i psychologické profilování se vyvíjí a postupem času 

přináší nové teorie a širší poznatky o dané problematice. Stejně tak ovšem existuje stále 

mnoho otázek, na něž nelze jednoznačně nalézt odpověď, je třeba jim věnovat větší 

prostor a zabývat se porozuměním těmto svízelným detailům. V této části práce se budu 

věnovat pouze některým vybraným fenoménům, přičemž je nepochybným faktem, že 

pouze rozbor aktuálních otázek psychologického profilování by vydal na samostatnou 

publikaci. 

  Limity a chyby při tvorbě psychologického profilu 4.1

Již bylo zmíněno, že profilování není založeno na geniálním úsudku jedné 

osoby, která by bezproblémově a bezchybně ukázala prstem na pachatele. Nejlepších 

výsledků bývá dosahováno při úzké spolupráci orgánů činných v trestním řízení  

a profilujícího odborníka, protože profil nemůže jednoznačně určit pachatele. Účelem 

profilování není zjistit totožnost pachatele, ale významným způsobem zúžit okruh 

podezřelých osob, nasměrovat kriminalisty správným směrem a usnadnit jim 

vyšetřování. Profilování totiž běžné vyšetřovací postupy nenahrazuje, ani to není jeho 

cílem, pouze je doplňuje. Vyšetřovacím orgánům tak okruh možných pachatelů zúží, 

potvrdí nebo vytvoří, případně může pomoci ve strategii týkající se postupu vůči 

konkrétním pachatelům.
58

 

Základem pro vypracování správného profilu je precizní a úplná analýza místa 

činu a dalších relevantních informací, přičemž tyto musejí být v úplnosti předány 

odborníkům v oblasti profilování. Již na tomto místě se můžeme v praxi setkat s jistými 

zádrhely, jako je nesprávné prozkoumání scény deliktu, nezkušenost vyšetřovatelů, 

nepřikládání váhy jistým detailům apod., které následně mají vliv na celou tvorbu 

profilu. Nelze tedy nikdy očekávat pravdivý a užitečný profil ve chvíli, kdy profilovač 

má informace neúplné či zkreslené. Proto je nezbytné, aby každé kolečko v soukolí 

vyšetřování fungovalo perfektně, a odměnou pro kriminalisty poté může být pravdivý 

profil.  
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Chyb se ovšem mohou dopustit i psychologové vytvářející profil. Výsledek 

celého procesu je totiž nepochybně ovlivněn osobou profilovače, který ve finále celý 

obraz pravděpodobného pachatele složí. Opět nezkušenost nebo dostatečná nevyzrálost 

profilovače může hrát významnou roli, jelikož psychologické profilování není založeno 

pouze na empiricky zjištěných datech, naopak se často uplatňuje tzv. eklektický přístup, 

tj. podle okolností případu se užije vše, co slibuje praktický úspěch.
59

 Proto schopnosti  

a znalosti profilovače jsou tím, co odlišuje profil užitečný od profilu zavádějícího. Je 

proto důležité při žádosti o psychologický profil odlišit skutečné odborníky a osoby, 

které se za vynikající profilovače pouze považují. 

Ani bezchybná analýza místa činu a kvalitní odborník nejsou zárukou úspěšného 

profilu. Často se totiž můžeme setkat s pachateli, kteří jsou inteligentní, čin pečlivě 

naplánují do nejmenších detailů a jisté „stopy“ ponechají na místě činu záměrně ke 

zmatení vyšetřování. Pokud jsou tyto uměle vytvořené stopy dostatečně hodnověrné, má 

profilující odborník skutečně těžkou úlohu, neboť jsou mu předkládány jako skutečné 

důkazy o osobnosti pachatele a sebelepší odborník přesný profil nevytvoří.  

Profilování je nepochybně fenoménem, o němž se často hovoří, přikládají se mu 

až nadpřirozené schopnosti a je považován za zázrak. Pokud má tuto představu laická 

veřejnost, není to na škodu, ovšem problém nastane, když se na tuto tezi upnou samotní 

kriminalisté. Metoda profilování se využívá v případech, kdy dosavadní vyšetřování 

nepřináší kýžený výsledek nebo standardní metody vyšetřování nepostačují. Stále se 

ovšem jedná o postup nadstandardní, pomocný. Nelze se tedy na vytvořený 

psychologický profil upínat přílišně, je potřeba vždy zkoumat i další okolnosti  

a nezapomínat na běžné vyšetřovací postupy. Je známo několik případů, kdy byl 

zadržen podezřelý, neodpovídal vytvořenému psychologickému portrétu a následně byl 

propuštěn, ač se jednalo o skutečného pachatele. Ten měl proto mnohdy čas na páchání 

další trestné činnosti a i když byl později znovu dopaden, právě zaslepenost profilem 

přidělala kriminalistům další práci. 
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Limitem často diskutovaným, který podrobuje kritice zejména Koscis
60

, je velký 

nedostatek empiricky zjištěných tvrzení na podporu přesnosti profilování. Otázkou 

podle něj je, proč metoda profilování trvá i bez takovýchto důkazů až do dnešních dob. 

Argumentuje třemi základními faktory, jejichž libovolná kombinace odpovídá právě na 

položenou otázku. Jedná se o idealizaci ze strany masmédií, prostředí vyšetřování, které 

nemá stejný kritický přístup (na rozdíl od vědeckých disciplín), a užitečnost pro orgány 

činné v trestním řízení (pokud by profilování nevěřili, nevyužívali by jej). Koscis 

poměrně silně kritizuje zejména třetí faktor, tedy užitečnost pro vyšetřovatele, což 

dokládá výsledky jisté studie provedené v USA. Tentýž profil pachatele byl předložen 

několika policistům, přičemž polovina jej považovala za profil skutečného odborníka, 

druhá polovina za výsledek konzultace vyšetřovatele s nezainteresovanou osobou. Ta 

polovina, která považovala profil za výsledek práce experta, mu také přisuzovala vyšší 

míru přesnosti, ačkoliv se stále jednalo o totožný profil. 

Problémem, který lze nazvat chybou, je soustředění se na jednu proměnnou, 

která může být příčinou spáchání zločinu, čemuž se říká „being reductionist“
61

. Na 

tomto místě je nutné připomenout typologii pachatelů podle FBI, která rozlišuje mezi 

organizovanými a dezorganizovanými pachateli, přičemž některé osoby mohou 

vykazovat znaky obou těchto skupin. Naproti tomu britský přístup zahrnuje mnoho 

psychologických teorií za účelem pochopení pachatelova jednání před činem, v průběhu 

činu a po činu, zejména jakým způsobem se vztahuje na jeho běžný život. To umožňuje 

vzít do úvahy více proměnných, tedy vyhnout se omezení na jednu jedinou. Profil, který 

je vytvářen na základě omezené úvahy, tedy který lze označit jako reductionist profile, 

je často problematický, nezahrnuje celou škálu možných vlivů na chování pachatele  

a ve výsledku profil poskytne zkreslenou charakteristiku chování, které je vyšetřováno. 

 Posledním limitem, který bych rád zmínil, je struktura a přesnost vyjadřování 

profilujících odborníků. Je nezbytné, aby profil obsahoval pouze jednoznačná vyjádření, 

případně aby byla vysvětlena doplňujícím výkladem. Slova jako „možná“ nebo 

„nejspíš“ nejsou příliš vhodná, protože dávají velký prostor výkladu vyšetřovatelům  

a jejich subjektivnímu pocitu. Při nesprávné interpretaci užitých slov se může další 
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vyšetřování ubírat jiným směrem, než profilovač doporučil. Proto by se odborníci měli 

podobných výrazů vyvarovat, stejně jako by neměli do profilu zahrnout charakteristiky, 

které nemají opory v předložených informacích. 

  Využití profilování v trestním řízení 4.2

Velice důležitým rysem psychologického profilování je jeho využití, a to 

konkrétně v trestním řízení. Je nepochybné, že profilování není každodenní činnost 

prováděná za účelem zábavy, proto je využitelnost v praxi jedním z jeho klíčových 

faktorů. Trestní řízení samozřejmě nezahrnuje pouze řízení před soudem, nýbrž i fáze 

prověřování a vyšetřování, tedy časové úseky před řízením před soudem. Prověřování je 

úsekem, v němž policejní orgán prověřuje skutečnosti, které nasvědčují spáchání 

trestného činu a směřují ke zjištění jeho pachatele. Ve fázi vyšetřování již policejní 

orgán vyhledává důkazy, snaží se o objasnění základních skutečností nezbytných pro 

posouzení případu a to včetně osoby pachatele, přičemž se shromažďují důkazy pro 

určitý skutek, který naplňuje znaky trestného činu, a to ve prospěch či neprospěch určité 

osoby označené jako „obviněný“.
62

 Prověřování je zahájeno záznamem o zahájení 

úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů a končí 

zahájením trestního stíhání, případně jiným vyřízením věci, např. odložením či 

postoupením jinému orgánu. Fáze vyšetřování naopak zahájením trestního stíhání - 

usnesením o zahájení trestního stíhání - začíná. Psychologické profilování se vztahuje 

především na fázi prověřování, která předchází zahájení trestního stíhání. V této fázi je 

již orgánům činným v trestním řízení
63

 známo, že došlo ke spáchání trestného činu, 

ovšem není zřejmé, kdo by mohl být jeho pachatelem. V řízení před soudem, tedy 

zejména v hlavním líčení, již z povahy věci nenalézá psychologické profilování své 

uplatnění.  

Psychologické profilování nenahrazuje kriminalistickou techniku, taktiku ani 

metodiku.
64

 Spíše nabízí orgánům činným v trestním řízení odlišný náhled na skutek,  

o němž je následně trestní stíhání vedeno. Profilování není a pravděpodobně ještě 
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dlouhou dobu nebude primární metoda užívaná v trestním stíhání, naopak jeho využití 

je často až jakousi berličkou, o níž je třeba se opřít ve stavu důkazní nouze nebo 

nejednoznačnosti, přičemž zejména se toto týká závažných nebo opakovaných trestných 

činů.  

Podle Čírtkové se služby forenzní psychologie v trestním řízení užívají v ČR 

zejména v šesti oblastech. 

1) ve fázi vyšetřování, tedy fázi mezi zahájením trestního stíhání a podáním 

obžaloby 

2) u zvlášť závažných případů, kdy je pachatel neznámý, zejména u brutálních 

zločinů či případů vydírání 

3) u zločinů sériových, kde stále není znám pachatel 

4) při nedostatku či úplné absenci využitelných stop, v situacích důkazní nouze 

pro upřesnění verzí vyšetřování nebo k přípravě výslechu podezírané osoby 

5) v situaci, kdy je zřejmé, že pouze výslech a výpověď získaná jeho pomocí 

pomůže vyšetřování, které do té doby „stojí na místě“   

6) na vyžádání státního zástupce ohledně zodpovězení konkrétní otázky 

odborným stanoviskem.
65

 

Profilování není tedy jedinou službou, kterou může forenzní psychologie pro 

účely trestního řízení nabídnout, proto se tyto služby dají znovu rozdělit do třech 

skupin.  

První z nich je soudně znalecká psychologická činnost, tedy činnost psychologa 

jako soudního znalce. Působení soudních znalců je všeobecně upravena v zákoně  

č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) a v zákoně  

č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících. Trestní řád v ustanovení § 105 an. 

mimo jiné taxativně vymezuje situace, kdy znalec musí být přibrán, v ostatních 

případech je jeho přibrání možností, nikoliv podmínkou. Znalce lze přibrat  
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i v přípravném řízení, zejména je jeho erudice využívána v řízení před soudem. Činnost 

znalce spočívá ve vypracování znaleckého posudku a vždy přitom vychází z vyšetření 

konkrétního člověka a je prováděna vždy za úplatu, tzv. znalečné. 

Postupem v jistém ohledu obdobným soudně znalecké činnosti je využití 

konzultací psychologů. Ta nemá žádnou výslovnou zákonnou oporu, běžně se jedná  

o tzv. odborné vyjádření podle ustanovení § 105 odst. 1 trestního řádu. Konzultační 

činnost bývá využívána zejména v přípravném řízení, psychologové mohou být 

nápomocni při hodnocení výsledků výslechu či zkoumání jistého trestného činu. 

Rozdílem oproti znaleckému posudku je neformálnost a podle ustanovení §  105 odst. 5 

trestního řádu je státními orgány poskytováno odborné vyjádření zásadně bez úplaty, 

což se vztahuje samozřejmě i na psychology Policie ČR.  

Poslední formou forenzně psychologické činnosti poskytované v trestním řízení 

je skupina speciálních psychologických postupů. Ty již nemají povahu pouze 

psychologických poznatků, naopak čerpají i další znalosti z oblasti kriminalistiky, 

kriminologie a dalších vědních disciplín. Typicky se jedná o využití detektoru lži, 

videografie, forenzní analýzy obsahu textu, vyšetřovací hypnózy a dalších.
66

 Ani 

v tomto případě zákon explicitně s využitím speciálních psychologických postupů 

nepočítá, pravděpodobně je možno je znovu podřadit pod odborné vyjádření. I zde 

vychází experti nejen ze zkoumání osob, ale i z analýzy kriminálního činu.
67

  

S ohledem na výše popsané je zřejmé, že psychologické profilování řadíme do 

třetí skupiny, tedy speciálních psychologických postupů. Již v úvodních kapitolách jsem 

zmínil vhodnost profilování ve vztahu k různým druhům trestné činnosti, proto pouze 

připomenu, že není vhodné profilovat ve všech trestních věcech. V České republice jde 

o metodu využívanou zřídka, doplňkově, a to i při poměrně vysokém počtu spáchaných 

trestných činů, jež by se svou povahou k profilování hodily, přičemž neexistuje žádná 

organizace, která by zastřešovala pouze profilovače, vzdělávala je a vychovávala další 

generace. Na našem území se tedy profilování provádí pomocí žádosti orgánů činných 

v trestním řízení směřované k jednotlivci, odborníkovi, který se profilování věnuje. 
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Je nutné mít na paměti, že psychologické profilování je činnost, která směřuje 

k vytvoření profilu neznámého pachatele. Proto se nejčastěji uplatní v první fázi 

trestního řízení, tedy prověřování. Na druhou stranu se nikdy nepoužije v případech 

zkráceného přípravného řízení, kdy je pachatel znám od počátku.  

Každý úkon v trestním řízení musí nezbytně mít zákonný podklad, proto je nutné 

nalézt ustanovení umožňující využití psychologického profilování. Dle mého názoru je 

možno profilování subsumovat pod ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu, které ukládá 

(mimo jiné) povinnost policejnímu orgánu učinit všechna potřebná šetření směřující ke 

zjištění pachatele trestného činu. Toto je dále rozvinuto v ustanovení odst. 3 písm. b), 

tedy oprávnění policejního orgánu vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů 

a je-li třeba, též znalecké posudky. 

Zajímavostí, která by neměla být opomenuta, je tzv. proaktivní využití 

psychologického profilu policejním orgánem. Tím se rozumí situace, kdy je sestavený 

profil využit pro navázání kontaktu s neznámým pachatelem, zpravidla prostřednictví 

sdělovacích prostředků. Profilovač spolu s vyšetřovacím týmem připraví jistou 

informaci, která má přimět pachatele k jednání, jež nemá kriminální povahu, ale 

zároveň umožňuje jeho dopadení a usvědčení.
68

 

Závěrem je třeba zmínit, že psychologické profilování je zřídkakdy využíváno 

ve formě znaleckého posudku. Důvodem je zcela jistě úplatnost znaleckého posudku, 

zatímco odborné vyjádření je mnohdy i bezúplatné. Dle mého názoru je metoda 

profilování neprávem v trestním řádu opomíjena, ač je možno ji podřadit pod zmíněná 

ustanovení, a do budoucna bych navrhoval výslovné začlenění jejího využití do dikce 

zákona, ideálně do části týkající se přípravného řízení.    

  Spojování trestných činů do série 4.3

Sériovost je velmi aktuální otázkou psychologického profilování. Jedná se  

o proces, jehož prostřednictvím se jednotlivé, zdánlivě izolované trestné činy, spojují do 

série a vytváří se tak určitá konexe mezi jednotlivými delikty. Z pohledu veřejnosti jsou 

samozřejmě sériové zločiny vnímány negativně, často jsou laiky spojovány s negativní 
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prací policie a zvyšují tlak na vyšetřovatele. Samozřejmě spojování jednotlivých činů 

do série zvyšuje efektivitu vyšetřování, snižuje časové penzum vynaložené na dopadení 

pachatele, v neposlední řadě posiluje postavení státního zástupce, který v trestním řízení 

může pracovat s větším množstvím informací, a umožňuje soudci uložit trest v horní 

polovině trestní sazby zvýšené o 1/3.  

Je esenciální, že ne všechny podobné delikty lze spojit do série. Naopak, 

nesprávné propojení může vést podle Hofmanové opět k chybnému úsudku ve 

vyšetřování, to samé lze říci o situaci, kdy kriminalisté spojení mezi případy nevidí. 

V tuto chvíli hovoří o tzv. slučovací chybě nebo slučovací slepotě.
69

 Spojování případů 

do jediné série je založeno na několika prostředcích, kterými jsou zejména fyzické 

důkazy z místa činu, popis pachatele, chování pachatele a využití databází  

a počítačových systémů.  

Důkazy z místa činu zahrnují veškeré stopy zajištěné na scéně deliktu, přesto 

často zejména inteligentní pachatelé stopy nezanechávají. Popis pachatele je v mnoha 

případech neznámý, a pokud není zachycen na jistý nosič, nebývá ani zpravidla příliš 

kvalitní. Chování pachatele je velice užitečné ve chvíli, kdy první dva prostředky chybí, 

jelikož podobnost mezi chováním při páchání různých deliktů je empiricky ověřená. Co 

se týče databází, ve světě existuje několik různých typů, které evidují nespočet 

informací o spáchaných trestných činech. Namátkou lze zmínit systémy jako CODIS, 

IBIS, PHANTOMAS nebo nejznámější ViCLAS.
70

 

Vyšetřovatelé nejsou ovšem vždy o krok vpřed, zejména organizovaní pachatelé 

mohou leckdy ztížit vyšetřování a znemožnit propojení více deliktů díky inscenaci místa 

činu. Pokud je toto mystifikování důkladné, vyšetřovatelé si jej nemusí povšimnout  

a sériový pachatel může stále unikat.
71

 Psychologické profilování tak nabízí díky své 

propracované metodice a hlubším znalostem jistou možnost překonání chybějících 
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zjištěny vzájemné souvislosti. 
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 Příkladem z českého prostředí jsou manželé Stodolovi, odsouzeni na doživotí za vraždu osmi seniorů. 

Místa činu maskovali jako loupežné vraždy, sebevraždy apod. a původně si kriminalisté spojitost mezi 

případy nepřipouštěli. 
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prostředků zmíněných výše. Je zajímavé, že odborníci se neshodnou na tom, zda je 

využití profilování v tomto případě zvláštní možností využití psychologického 

profilování, nebo specifický postup využití psychologie.
72

 Můj osobní názor řadí tento 

postup mezi zvláštní využití psychologického profilování i přes jisté odlišnosti 

s běžným profilováním. 

Celkově musí spojování deliktů vycházet z jistých teoretických základů, kterými 

jsou konzistence (nebo stabilita) chování a rozdílnost osobností pachatelů. Osobně 

vidím úskalí hned v prvním bodě. Jakkoliv lze chování člověka charakterizovat v běžné 

situaci, výzkumy ukázaly, že v konkrétní situaci se osoba často zachová jinak, než je 

předvídáno podle vlastností člověka. Nicméně stejné výzkumy prokazují, že pokud se 

člověk zachová v jisté situaci nějakým způsobem, zpravidla v obdobné situaci bude 

příště reagovat stejně. To znamená, že propojování jednotlivých deliktů není závislé na 

osobnosti pachatele jako takové, nýbrž na chování při činu, v konkrétních situacích, ve 

kterých je prokázána velká míra zachování stejného vzorce chování. V zahraniční 

literatuře bývá tato spojitost označována jako konzistence kriminálního chování.
73

 

Důležitým faktorem pro konzistenci chování je doba mezi spácháním zločinů, přičemž 

chování u deliktů spáchaných s menším časovým odstupem jsou logicky více 

konzistentní než v opačném případě. 

Rozdílnost osobností pachatelů znamená, že chování různých potenciálních 

pachatelů je natolik rozdílné, aby bylo možno je od sebe odlišit. Je to dáno faktem, že 

každý člověk je unikátní osobnost a jeho chování je jedinečné podobně jako otisky 

prstů, proto stejnou situaci vnímá více osob odlišně. V tuhle chvíli je na profilujícím 

expertovi, aby dokázal jednotlivé nuance odlišit a rozpoznat sérii jediného pachatele od 

více deliktů různých osob.  

Samotné spojování do série je označováno jako spojovací analýza. Zahraniční 

literatura používá slovní spojení linkage analysis nebo comparative case analysis. 

V první fázi se podrobným způsobem analyzuje chování pachatele na místě činu, a to  
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pachatele. Praha: Jaroslav Hofman, 1. vydání, 2010. s. 233, WOODHAMS, J.; HOLLIN, R.; BULL, R. 
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u všech potenciálně spojených skutků. Tato fáze je totožná s běžným postupem  

při profilování, tedy je zde snaha o rekonstrukci chování pachatele a oběti na místě činu. 

Druhá fáze je mnohem složitější - určují se vzorce chování pachatele při páchání všech 

skutků. Nejvíce se uplatní termíny zmíněné již dříve - modus operandi a signature. Je 

nasnadě uvažovat o odlišení modu operandi a podpisu, jelikož podpis zůstává poměrně 

konstantní, zatímco modus operandi se může vyvíjet. Proto například Douglas zastává 

názor, že spojování do série má být činěno na základě podpisu, nikoliv modu 

operandi.
74

  

Profilovač tedy porovnává modus operandi, případně podpis, u všech skutků. Za 

tímto účelem si chování rozdělí na menší části a porovnává tyto jednotlivé složky - 

chování před činem, vstup do budovy, první slova pachatele, reakce na odlišnou situaci, 

samotné páchání činu, utěk z místa činu apod. Z poznatků psychologie je patrné, že 

v prvních fázích páchání zločinu má pachatel zpravidla situaci pod kontrolou, tudíž 

například vstup do budovy a oslovení například personálu v bance může být předem 

naplánováno, zatímco reakce na nepředvídatelnou situaci již svědčí o charakterových 

rysech jednotlivého pachatele.  

Srovnávání samotných částí není úkolem lehkým, svou roli hraje příslušná 

situace, v níž se vzorec chování ukazuje, profilovač musí kalkulovat i s určitou souhrou 

náhod. Podobnost může být totiž způsobena čistě náhodně, naopak rozdíl může být 

ovlivněn pouze kontextem dané situace. Finální fází analýzy spojení činů do série je 

posouzení, zda delikty byly spáchány jedním pachatelem, nebo nemají v osobě agresora 

souvislost.   

  Faktor eskalace s akcentem na sériové vrahy 4.4

Problematika eskalace trestné činnosti se vztahuje z logiky věci pouze na ty 

případy, kdy je spácháno více deliktů. Eskalace neboli stupňování je takovou situací, při 

níž dochází ke zvyšování intenzity nebo síly útoků. Pro psychologa sestavujícího profil 

je důležité posuzovat agresorův sklon k eskalaci. Podle teorie profilování je faktor 

eskalace přítomen ve chvíli, kdy pachatel rozšiřuje původní vzorce o další intencionální 
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segmenty chování a/nebo stupňuje kontaktní či nekontaktní sexuální i nesexuální násilí 

vůči obětem.
75

 

V první řadě je nutné posuzovat agresorovu kriminální minulost a vývoj jeho 

trestné činnosti. Nezřídka se můžeme setkat se situacemi, kdy sériový pachatel 

znásilnění přejde k vraždě. Jednou z možností je náhoda, kdy se oběť znásilnění brání  

a násilník ji zavraždí, aniž by to předem plánoval. Jinou, závažnější situací je taková, 

kdy násilník sám zjistí, že vražda jednoznačně zabrání možnosti oběti svědčit proti 

němu. Takovým případem je francouzský sériový vrah Michel Fourniret, přezdívaný 

tiskem „Bestie z Ardennes“, který byl po jednom ze svých znásilnění obětí nahlášen  

a dopaden policií, proto, aby předešel dalším případným problémům, se rozhodl své 

oběti po znásilnění vždy zavraždit.
76

 

 Každým sériovým vraždám předchází určitá historie, vývoj myšlení pachatele, 

kdy vraždy jsou vyústěním kriminálního života. Proto i profilující psycholog musí brát 

v úvahu a posoudit chování delikventa před tím, než začne vraždit. Většina takových 

pachatelů začíná drobnou trestnou činností, například vykrádáním domů, když se jim 

naskytne příležitost pro závažnější trestný čin - spící osamělá žena v domě, do něhož se 

pachatel vloupal. Proto se reálný záměr velice rychle změní z krádeže na znásilnění, 

v dalších případech může pachatel některou z obětí například uškrtit a stát se vrahem. 

Důležitou součástí zkoumání sériových vražd je časový odstup jednotlivých 

skutků. Zpravidla je doba mezi první a druhou vraždou nejdelší a s přibývajícími 

vraždami se tento úsek zkracuje. Vraždění se stává drogou, nutkáním, nezbytnou 

součástí života pachatele, který čím více drogu užívá, tím menší a kratší je její účinek. 

Převedeno do řeči profilovače lze říci, že uspokojení vraha z usmrcení oběti trvá stále 

kratší dobu a naopak touha a chuť znovu zabíjet exponenciálně roste. Neplatí to ovšem, 

bohužel, pro všechny sériové vrahy. Někteří vysoce organizovaní, vzdělaní  

a inteligentní pachatelé jsou schopni svou touhu ovládnout a přestat zabíjet i na delší 

dobu, zejména když jsou blízko dopadení a další čin by riziko neúměrně zvýšil. 

Typickým příkladem je Dennis Lynn Rader, americký sériový vrah, přezdívaný BTK 
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killer,
77

 který zavraždil v jednom roce pět osob, posléze až po dalších třech letech 

zavraždil dvě osoby, následovala další pauza, tentokrát dokonce osmiletá, po dalších 

dvou vraždách se znovu odmlčel, tentokráte na tři roky a naposledy. V roce 1991 

zavraždil svou poslední oběť a dopaden byl až v roce 2004.
78

 

Faktorem, který hraje velkou roli především v predikci další trestné činnosti, je 

intenzita každého zločinu. Jedná se o eskalaci v každém jednotlivém případu odděleně, 

tedy o vývoj a průběh jednoho skutku. Pachatel očekává určitý průběh, na který se 

připraví, ovšem chování oběti či vnější vlivy často situaci změní a zločinec je nucen na 

situaci reagovat. Vrah může například oběť svázat s cílem ji mučit, ale oběť nemusí 

reagovat očekávaným způsobem, pachatel nemá potřebné potěšení a jeho agresivita 

způsobí nepřiměřenou reakci, často končící jako overkilling. Profilovač dostává tímto 

informaci o tom, že pachatel je schopen použít sílu několikanásobně převyšující sílu 

nutnou k usmrcení a že má sklony k agresivitě. Známe ale i opačný průběh, tedy 

chování pachatele, který zpočátku svou oběť chce „pouze“ zavraždit nebo znásilnit, ale 

při páchání skutku mu vzroste sebevědomí. To vede k chování, jež není nutné 

k dokonání trestného činu, ale pachateli přináší uspokojení a často vede k jeho podpisu. 

 Profilující psycholog musí odlišit jednotlivé typy výše popsaných případů, 

přičemž také zohledňuje pachatelovu organizovanost či dezorganizovanost. 

Organizovaný pachatel se zpravidla poučí ze svých chyb a jeho další útoky jsou vedeny 

inteligencí a rozumem, vyvíjí se tak, aby potěšení ze spáchaných zločinů bylo stále 

vyšší. Často se mění jeho fantazie a jeho posun může být zřetelný například ve výrobě 

předmětů nutných k mučení oběti.
79

 Dezorganizovaný pachatel je pohlcen touhou  

a vášní, nedává pozor na stopy, které zanechá, jeho činy jsou čím dál více 

nevypočitatelné a ztrácí kontrolu nad realitou a vlastními činy. V některých případech je 

jeho chování podmíněno tak silným nutkáním, že se může změnit až v killing spree. 
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Faktor eskalace je otázkou řešenou velice často, odborné teorie přicházejí se 

stále lepšími a novými poznatky, které mají za cíl jednak pachatelovo dopadení, jednak 

zvýšení možnosti predikce dalších zločinů. Ani zde nelze vyzdvihnout jednu teorii, 

protože v profilování žádná stoprocentně fungující metoda neexistuje. Někteří pachatelé 

mohou svými eskalujícími činy přinést do vyšetřování klíčový poznatek, jediná chyba 

v předem propracovaném plánu může vést k jejich dopadení. I přesto musíme stále 

myslet na to, že je stále množství sériových vrahů, kteří nebyli nikdy dopadeni. Jedná se 

tedy o jedno z otevřených témat forenzní psychologie a nelze očekávat v horizontu 

několika následujících let výrazný průlom, který bude schopen odhalit každého 

sériového zločince.  
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5. Psychologické profilování v praxi 

V této části práce demonstruji na třech skutečných případech, jakým způsobem 

psychologické profilování funguje. Reálné kauzy nejsou vybrány nahodile, jejich 

selekce má hlubší podtext. První případ, pojednávající o sériovém vrahovi prostitutek ve 

Spojených státech amerických, deklaruje, kterak může špatný profil ztížit hledání 

skutečného pachatele a oddálit jeho dopadení i o desítky let. Druhý profil, definující 

charakteristiky dalšího sériového vraha v USA, pro změnu ukazuje, jakým způsobem 

psychologové uvažují a že ne vždy je ohledně profilu jasná shoda. Poslední případ má 

za cíl nastínit situaci, která se mimo jiné liší od předchozích počtem obětí - nebyla 

vyšetřována série vražd, nýbrž pouze jediná - sexuálně motivovaná vražda. 

  Gary Ridgway - Vrah od Zelené řeky 5.1

Jméno Garyho Ridgwaye je pro některé americké kriminalisty možná dodnes 

noční můrou. Člověk, který usmrtil v 80. letech minulého století nejméně 48 

prostitutek
80

, dlouho unikal spravedlnosti, mnohdy i souhrou náhod, aby byl konečně 

dopaden v roce 2001 a obviněn ze svých zločinů. Jeho případ je perfektní ukázkou 

situace, kdy vytvořený profil na pachatele nesedí a díky nepřesnostem je vyšetřování 

velice ztíženo.  

Ridgeway nebyl již odmala žádným vzorem ctnosti a příkladem pro ostatní, na 

což měla jistě velký vliv jeho výchova. Rodiče se neustále hádali, matka vládla 

domácnosti pevnou rukou a Garyho trestala i za maličkosti přísnými výprasky. Jak 

Ridgway později uvedl, chtěl svou matku zabít a sníst. Již ve svých patnácti letech bodl 

do krku šestiletého chlapce, protože chtěl prý vědět, jaké je někoho zabít. Následně jej 

obvinily postupně dvě jeho manželky z domácího násilí, kdy je údajně škrtil. 
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Na začátku 80. let začaly rostoucím tempem mizet ve státě Washington ženy, 

které pracovaly jako prostitutky. Nebyla ovšem nalezena jejich těla, proto policie první 

případy po několika měsících odložila. Průlomovým se ukázalo býti objevení prvního 

těla, které bylo následováno v roce 1982 dalšími pěti a tisk začal titulovat pachatele jako 

tzv. Green River Killer - tedy vraha od Zelené řeky.
81

 Počet obětí exponenciálně 

stoupal, nejpilněji si Ridgway počínal v roce 1984, a jelikož policie stále neměla 

jedinou vážnější stopu, bylo třeba obrátit se na odborníky z oblasti psychologie. 

Vedoucím skupiny byl John Douglas, významný a uznávaný expert FBI, jehož postava 

inspirovala i některé spisovatele populární literatury
82

. Jeho skupina, Green River Task 

Force - vypracovala již v roce 1982 dvanáctistránkový profil pravděpodobného 

pachatele, který byl založen na fotografiích z místa činu, ohledání prvních pěti obětí  

a dosavadních studiích úřadu ohledně sériových vrahů. V roce 1984 byl profil revidován 

a upraven díky dalším získaným informacím. Bohužel, ani na základě takto upraveného 

profilu se nepodařilo pachatele zatknout a proto se čím dál pravděpodobnější stávala 

spekulace, že vrah od Zelené řeky je buď mrtev, nebo odsouzen za jiný trestný čin, 

případně se odstěhoval na druhý konec Spojených států. Součástí profilu bylo mnoho až 

velmi detailních informací, bohužel Gary Ridgway neodpovídal profilu zcela a možná  

i proto byl policií jistým způsobem přehlížen.  

Profil obsahoval mj. tyto poznatky: 

- veškeré vraždy byly spáchány jedinou osobou 

- pachatel často řídí dodávku a jezdí opatrně 

- má průměrnou inteligenci 

- je rozveden 

- má malé sebevědomí 

- je ve výborné fyzické kondici 
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 Ridgway své oběti skrýval poblíž koryta Zelené řeky, odtud jeho přezdívka. 
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z hlavních postav přímo inspirována skutečným Johnem Douglasem. 
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- běloch mezi 25 a 35 lety 

- neustále vyhledává prostitutky 

- má narušené rodinné zázemí 

- je plachý 

- není to typ, který by oslovil ženu v baru nebo restauraci 

- zpočátku vraždit vůbec nechtěl 

- má pocit, že mu ženy lhaly a podvedly ho 

- má bohatou historii v oblasti znásilnění a napadení 

- měl pohlavní styky s prostitutkami, aniž by některé z nich zabil 

- byl vychován jedním rodičem 

- neplánuje žádný rituál nebo aranžování těla 

- má velký zájem o policejní práci 

- užívá si publicitu, které se mu dostává 

- pije pivo a kouří cigarety 

- demonstruje na obětech svou sílu a nadřazenost 

- je nezaměstnaný, není příliš zodpovědný a precizní 

- je velmi nábožensky založený.  

Douglasův tým se nemýlil ve všech odhadech, ale v některých zásadních ano. 

Především byl Ridgway dlouhodobě zaměstnán
83

, byl vychován oběma rodiči, měl 

poměrně vysoké sebevědomí (které navíc stoupalo přímo úměrně vraždám), podle okolí 

rozhodně nebyl plachý, nikdy nekouřil, dle výpovědí spolupracovníků byl velice 
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precizní a rád dělal svou práci dokonale, některé oběti byly naaranžovány. Především 

ale Ridgway měl některé charakteristické rysy, jež profil nezahrnoval, dokonce s nimi 

ani nepočítal.  

V říjnu 1984 se policii přihlásil Ted Bundy, další ze sériových vrahů, který čekal 

na vykonání trestu smrti za vraždy několika žen. Nabídl svou pomoc při dopadení vraha 

od Zelené řeky, přičemž s přihlédnutím ke všem objektivním skutečnostem jeho profil 

padl na skutečného pachatele mnohem přesněji, než profil vypracovaný týmem Johna 

Douglase.
84

 V první řadě Bundy tvrdil, že k dopadení vraha nejlépe dopomůže hlídání 

míst, kde byla nalezena těla obětí, jelikož se pachatel na místo činu dříve nebo později 

vrátí. Z tohoto titulu doporučil, aby případné další oběti nebyly medializovány a vrah 

nabyl dojmu bezpečí, který jej měl přimět znovu navštívit oběť. Bundy byl dále jediný, 

kdo přišel s hypotézou nekrofilie pachatele. Ridgway se po svém zatčení k nekrofilii 

přiznal a Bundyho teorie si mohla připsat další úspěšný odhad. FBI předpokládala, že 

pachatel nemění místo činu proto, že nemá peníze a není schopen se přestěhovat, 

naopak Bundy byl přesvědčen o opaku. Vrah se podle něj cítí ve svém bydlišti jako 

„ryba ve vodě“ a ví, že jeho chování nevzbuzuje podezření. Na rozdíl od tvrzení policie 

byl Bundy přesvědčen, že pachatel se svými vraždami nikdy nepřestane, což se také 

ukázalo býti pravdivým, Ridgway svou poslední oběť zavraždil v roce 2001 a potvrdil 

tak další díl Bundyho profilu.  

V úvodu této kapitoly jsem zmínil, že tento případ ukazuje situaci, kdy profil na 

pachatele nesedí a je díky tomu významným způsobem ztíženo vyšetřování. Vážným 

omylem v profilu vypracovaném FBI byla informace o sexuálním sadismu pachatele. 

Douglas tak usuzoval z pitevní zprávy jedné z obětí, v níž byla uvedena informace  

o pokousání pod pravým ňadrem. Bohužel pro vyšetřovatele, zpráva pitevního lékaře 

nebyla jednoznačná a pokousání nebylo způsobeno člověkem, nýbrž rybami v Zelené 

řece post mortem. Profil tedy kalkuloval s tzv. lust killerem, což ale vzhledem k faktům 

nebylo správné. V roce 1984 se také Douglasovi dostal do rukou dopis údajného vraha, 

který byl smeten ze stolu s označením „ubohého amatérského pokusu napodobit 
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pachatele“ a údajně neměl nic do činění se skutečným vrahem.
85

 Ridgway po svém 

zatčení přiznal, že dopis skutečně napsal a to za účelem ztížení vyšetřování.  

Gary Ridgway byl nakonec dopaden 30. listopadu 2001, řádným procesem 

odsouzen a nyní si odpykává trest za své zločiny v americké věznici, ze které již nikdy 

nevyjde. Vraždil, protože chtěl, protože mohl a protože z toho měl potěšení. 

  Albert DeSalvo - Bostonský škrtič 5.2

Případ Alberta DeSalva, známého také jako Bostonského škrtiče, je ukázkou 

úspěšného využití psychologického profilování. Přesto se nedá průběh vyšetřování 

označit za hladký, i zde se nejprve kriminalisté nemohli na některých podstatných 

detailech shodnout, naštěstí finální profil dr. Brusselse, známého již z kauzy Mad 

Bombera, jíž byla věnována část kapitoly věnující se historii profilování, až na jedinou 

nepodstatnou nesrovnalost odpovídal skutečnosti. 

V letech 1962 až 1964 se v Bostonu začaly kumulovat případy vražd zpravidla 

samostatně žijících žen, které byly nalezeny mrtvé ve svých domovech. Pojítkem mezi 

vraždami byl pohlavní styk pachatele a oběti, časté kousance, bodné rány a stopy bití  

a především způsob smrti - všechny oběti byly uškrceny.
86

 Některá těla byla následně 

aranžována způsobem, který odpovídal pornografickému fotografování.  

Po prvních několika vraždách se policie soustředila na známé sexuální devianty, 

zejména na nedávno propuštěné z léčení, návdavkem zpracovala určitý informační 

manuál, který varoval ženy před podobnými případy a instruoval je o postupu 

v každodenním životě.
87

 Přes veškerou snahu, kterou vyšetřovatelé vynaložili při 

zpracování reakcí a samotném pátrání po vrahovi, vraždění pokračovalo a obětí 

přibývalo. Mnoho podezřelých bylo Bostonskou policií vyslechnuto a propuštěno, navíc 

pachatel ztížil vyšetřování dlouhou odmlkou, kdy po dobu 5 měsíců vůbec nevraždil. 

Tuto odmlku si policisté spojovali s přestěhováním vraha, případně sebevraždou, 

někteří zastávali názor, že jednoduše s vražděním skoncoval. 
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Případ Bostonského škrtiče tak nebyl uzavřen a pátrání po pachateli vražd nadále 

pokračovalo. Zvláštní vyšetřovací skupina, zřízená za účelem dopadení pachatele, se tak 

nakonec na svém setkání 29. dubna 1964 přiklonila k verzi dvou vrahů. Prvních šest 

obětí zemřelo ve věku 55-85 let, po zmíněné odmlce byly naopak zavražděny vesměs 

ženy do 30 let. Hlavním důvodem uvažování o druhém škrtiči bylo nalezení spermatu 

na různých částech těl obětí, v některých případech se nacházelo ve vagíně, jindy zase 

okolo prsou či v ústech, což bylo vysvětlováno jako rozdílnost v sexuálních touhách, 

tedy rozdílnost v osobách pachatelů. První ženy znásilněny nebyly, další ano. Proto byl 

vytvořen psychologický profil pro oba domnělé škrtiče zároveň, jelikož tento způsob 

spáchání zločinu může vykazovat pouze jistá skupina lidí, a to sexuálních sadistů, proto 

budou oba pachatelé spojeni určitými společnými charakteristikami. Profil dr. 

Keneficka zahrnoval následující rysy pachatelů: 

- Oba škrtiči jsou ve věku zhruba 30 let 

- První pachatel mohl po prvních útocích spáchat sebevraždu nebo byl zatčen 

- Vraždy jsou pro ně únikem z depresí způsobených ztrátou zaměstnání 

- Jeho osobnost utrpěla ztrátou matky, která se ho zbavila, otce pravděpodobně 

nepoznal 

- Jeho matka vyžadovala absolutní poslušnost a trestala ho za projevy sexuální 

zvědavosti 

- Je absolutně posedlý svou sexuální fantazií 

- Jeho charakterové rysy nejsou výrazné, může působit mile, vtipně, mnohdy  

i přitažlivě 

- Na první pohled může vzbuzovat soucit 

- Nemá žádné blízké přátele, žije pravděpodobně s tetou nebo babičkou 

- Své představy naplňuje onanií, případně zneužíváním zvířat či malých dětí 

- Byty prohledává kvůli svému fetišismu 
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- Je ženatý, ve své ženě vidí svou matku 

- Pokud je ve stresové situaci, je velmi zranitelný 

- Je schopen profesionálně podvádět lidi 

- Jedná se o muže italského původu nebo severoevropského původu
88

 

- Jeho koníčkem bude manuální práce, protože dbá o své ruce, aby mohl škrtit 

Jediným, kdo s teorií dvou nebo více pachatelů nesouhlasil, byl dr. James Brussels. 

Ten byl přizván k vyšetřování až v pozdější fázi, nefiguroval ve skupině od začátku, 

přesto jeho vystoupení onoho dne zapůsobilo na ostatní jako studená sprcha. Brussels 

razantně odmítl možnost více vrahů a tvrdil, že všechny činy má na svědomí jedna 

jediná osoba. Změny ve způsobu provedení připisoval vývoji osobnosti pachatele, který 

údajně během dvou let psychosexuálně vyspěl a vyzrál. První oběti neměly sperma ve 

vagíně, protože byly znásilněny pouze použitím jistého předmětu nebo ručně, ve 

starších ženách Škrtič viděl matku a chtěl ji potrestat za určité činy, které v sobě měl 

hluboko zakořeněné. Jednal jako dítě, proto nebyly zjištěny stopy penetrace a proto se 

jednalo o infantilní parodii sexuálního styku. I prohledávání bytů bylo vedeno touhou 

najít něco, čím by oběť spojil se svou matkou. Posedlosti matkou se následně pachatel 

zbavil a již se pokoušel o pohlavní styk, což symbolizovalo pubertu. Styk nebyl 

dokonalý, přeci jen ještě v pubertě nemá chlapec takové zkušenosti. Proto některé 

z obětí sexuálně zneužil až ve chvíli, kdy již byly mrtvé. Znaky schizofrenie Brussels 

vyčetl z faktu, že vrah své oběti miloval a nenáviděl zároveň, toužil po nich a chtěl, aby 

zemřely. Vystavování mrtvol do specifických poloh mělo značit jeho krutou nenávist 

vůči nim, pohrdání, až potěšení z jejich smrti. Fáze „dospělosti“ se také vyvíjela, první 

z obětí byla jednoduše uškrcena a znásilněna, další měly v ústech spodní prádlo, u jedné 

z posledních se ve vagíně našla násada od koštěte. Tím vším dával najevo svou 

nadvládu nad nimi, nadřazenost, chtěl je ponížit a zneuctít. Oběti podle Brusselse 

pachatele již znaly nebo mu důvěřovaly, proto jej pozvaly do bytu, otočily se k němu 

zády a tím spustily jeho vztek, jelikož si pod tím představoval odmítání, které jej 
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provázelo po celou dobu života, ženu okamžitě začal škrtit, a proto nebyly nalezeny 

žádné stopy zápasu.  

 Brusselsův profil obsahoval následující charakteristiky
89

: 

- Jedná se o paranoidního schizofrenika 

- Je silný, dokáže uškrtit oběť během několika vteřin 

- Pravděpodobně mu nebude více než 30 let - neměl by tak silné svaly a sexuální 

pudy 

- Je to průměrný člověk se vším, co si s tímto adjektivem lze spojit 

- Střední postava, jinak by svědkové hovořili o trpaslíkovi či obrovi 

- Dbá na svůj zevnějšek - upravené nehty, vlasy, hladce oholen, nosí nenápadné šaty 

- Je posedlý svými styky s opačným pohlavím, chce být přitažlivý 

- Není ženatý 

- Poslední oběť pravděpodobně dokonala jeho vražedné řádění, je „vyléčen“ a od 

této chvíle bude mít pravděpodobně více či méně normální a dobrovolný pohlavní 

styk 

- Bude se chtít o své zážitky s někým podělit 

- Je zoufale pronásledován svými sexuálními problémy 

Po skončení Brusselsovy řeči se k jeho dedukci po pár momentech rozpačitého 

ticha vyjádřili zbylí experti spíše odmítavě, brali ji s rezervou a stále trvali na svém, 

tedy na dvou či více pachatelích. V říjnu roku 1964 se policii přihlásila žena, která byla 

dle svých slov přepadena ve svém bytě mužem ve věku přibližně třiceti let. Po 

vypracování portrétu policisté bez problému identifikovali osobu, která pro ně nebyla 

žádným nováčkem - Alberta DeSalva. Při následném psychiatrickém vyšetření byl 
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diagnostikován jako schizofrenik s možnými sklony k sebevraždě, následkem čehož byl 

umístěn do psychiatrického zařízení a doznal se k činům Bostonského škrtiče. Bohužel 

pro vyšetřovatele, jeho přiznání bylo jediným důkazem, který mohl být použit, jiné 

důkazy chyběly nebo nebyly zcela průkazné. Vyskytlo se hned několik teorií, které 

pochybovaly o DeSalvově vině, případně ji snižovaly jen na některé vraždy. Důvodem 

byly především rozdílnosti ve spáchání jednotlivých činů, zejména se spekulovalo  

o věku obětí. Ani sperma zanechané na místě činu se v jednom případě neshodovalo 

s DeSalvovým DNA, proto se experti začali přiklánět k teorii většího počtu pachatelů. 

Ta byla zčásti podpořena rozdílnostmi v charakteristikách obětí, ovšem jiné znaky zase 

vykazovaly naprostou shodu.
90

  Proti DeSalvově tvrzení svědčilo navíc jeho známé 

překrucování faktů.
91

 Proto byl nakonec odsouzen nikoliv za vraždy, ale „jen“ za 

znásilnění, přepadení a krádeže u čtyř žen, které přežily a mohly tak u soudu svědčit 

proti němu.
92

 

DeSalvo naprosto přesně odpovídal profilu, který vypracoval James Brussels, 

s jednou jedinou výjimkou - byl ženatý. Brussels tak znovu prokázal své neuvěřitelné 

schopnosti a opět vytvořil perfektně padnoucí profil, který se následně podle 

DeSalvových výpovědí potvrdil.  

Albert DeSalvo byl milující otec rodiny, vedl poklidný život se svou ženou a byl 

poněkud nudný. Své činy neplánoval a díky tomu měl před policií velký náskok. Sám  

o sobě tvrdil, že znásilnil dva tisíce žen, bostonská policie mu přisuzuje s jistotou 

znásilnění tří set padesáti žen. Zemřel v roce 1973 ve vězení, kdy jej ubodal spoluvězeň. 

Případ však do dnešního dne není uzavřen, jelikož podle některých odborníků se 

DeSalvo přiznal ke všem činům pouze z touhy po slávě, megalomanii a jeho doznání 

obsahuje nespočet lží a omylů. 

Je tedy možné, že teorie většiny vyšetřovací skupiny byla pravdivá a mýlil se dr. 

Brussels. Je možné, že skutečně první pachatel zabíjel z důvodu své duševní poruchy  

a následně přestal, zatímco druhý vrah jen okopíroval modus operandi svého 
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předchůdce a spoléhal, že nebude odhalen. Přesto se mi tato možnost jeví jako 

nepravděpodobná, jelikož profil obou pachatelů by se musel podstatně lišit. Můj názor 

se tedy shoduje s názorem Jamese Brusselse, že Albert DeSalvo je skutečně 

Bostonským škrtičem jakožto jediný pachatel. 

 

  Případ sexuálně motivované vraždy 5.3

Pro účely této práce jsem zvolil i případ, který se od „běžných“ (včetně výše 

uvedených Ridgwaye a DeSalva) liší v jedné podstatné charakteristice - jednalo se  

o jedinou vraždu, tedy kriminalisté neměli co do činění s masovým nebo sériovým 

vrahem. Jedná se o sexuálně motivovanou vraždu spáchanou na ženě středního věku.
93

 

Na střeše domu byla nalezena mrtvá žena, již na první pohled bylo zřejmé, že 

byla uškrcena. Způsob usmrcení byl poměrně brutální, pachatel oběti zlomil nos  

a čelisti, na stehnech byly nalezeny stopy posmrtného kousnutí, na těle byla řada 

podlitin. Vrah oběti odřezal bradavky, které položil na mrtvé tělo, do vaginy zasunul 

deštník a na vnitřní straně stehen zanechal nápis Fuck you. Vedle těla mrtvé ženy se 

nacházely výkaly, přikryté oděvem oběti. Kriminalisté usoudili, že pachatel oběť 

překvapil na schodišti a odtud ji odvlekl na střechu domu.  

Mrtvá žena nebyla typickým případem náchylné oběti, a to díky svému 

životnímu stylu, povolání, vzhledu i místu bydliště. Přesto nebylo v okolí tajemstvím, 

že oběť je handicapována tělesnou vadou, subtilní postavou a zároveň výrazně nízkým 

sebevědomím. Všechny tyto poznatky vedly k závěru, že žena představovala pro 

pachatele snadnou kořist, jelikož s ním nemohla zápasit ani se nijak výrazně bránit.  

Důležitým základem bylo samozřejmě ohledání místa činu a to bylo podle 

dostupných informací zajištěno bezchybně. Z rekonstrukce vyplynulo několik poznatků, 

které byly následně využity pro vytvoření profilu. V první řadě veškeré předměty, které 

byly použity, patřily oběti. Pachatel tedy vraždu neplánoval, zločin byl proveden 

spontánně a bez přípravy. Oběť nikam neutekla, s pachatelem nezápasila ani nekřičela, 
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tudíž jej pravděpodobně znala nebo alespoň dříve viděla. Další možností je, že v oběti 

vzbudil důvěru svým (byť domnělým) povoláním, tedy mohl být oblečen jako vrátný či 

pošťák. Průběh činu svědčil pro okamžité omráčení či dokonce usmrcení oběti, 

následný transport na střechu a teprve tam pachatel popustil uzdu své fantazii. Nikam 

nespěchal, protože věděl, že v době činu
94

 se na místo činu nikdo nedostane. Proto 

pachatel musel bydlet nebo pracovat v domě. Oběť byla svázána a posmrtně byla terčem 

několika útoků a manipulací, vrah tak pravděpodobně naplňoval své fantazie nebo 

scény, které viděl v sadistické pornografii. Pachatel zanechal oběť v nedůstojné pozici, 

což značí, že svého činu absolutně nelitoval. Posledním bodem byla stolice, která 

nepatřila oběti, byla tedy pachatelova. Značí, že se jedná o jistý rituál, součást fantazie, 

také potvrzuje (s ohledem na časovou náročnost) pachatelovu jistotu, že nebude na 

místě činu přistižen.
95

 

Po získání veškerých informací z místa činu přistoupil vyšetřovací tým k žádosti 

o vytvoření profilu pravděpodobného pachatele, který obsahoval několik charakteristik: 

- Pachatelem je běloch (dosavadní výzkumy prokazují, že oběť a pachatel mají 

stejnou barvu pleti, u sexuálních deliktů tato pravděpodobnost limitně blíží 

jistotě) 

- je ve věku mezi 25 a 35 lety 

- je průměrné inteligence, přerušil vyšší vzdělávání 

- nikdy nebyl členem armády 

- v současnosti bude pravděpodobně nezaměstnaný 

- jedná se o dělníka 

- závislost na drogách či alkoholu nehraje roli s ohledem na čas spáchání činu 

(brzké ranní hodiny) 

- nemá sexuální zkušenosti a pravděpodobně vlastní pornografickou sbírku 
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 Doba smrti oběti byla stanovena soudní pitvou na 6:30 ráno. 
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 ČÍRTKOVÁ, L.; ĆERVINKA, F. Psychologické profilování: Mýtus a skutečnost. In Kriminalistika. 

1/1995, s. 21-27. 
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- nikdy se neoženil 

- jeho osobnost vykazuje sadistické sklony 

- má tendenci ve vztahu dominovat 

- není schopen sexuálního kontaktu se ženou při jejím plném vědomí 

- čin byl motivován patologickou morbidní zvědavostí 

 - je duševně nemocný, pravděpodobně má psychické poruchy již z dětství 

- čin neplánoval, nelitoval jej, nemá výčitky svědomí a může vraždit znovu 

(s ohledem na provokující pozici oběti) 

- vyzná se v domě (bydlí v něm či dříve bydlel nebo jej navštěvuje z titulu 

zaměstnání) 

- očekává, že jej policie dříve nebo později osloví a navenek bude působit jako 

spolupracující, vnitřně ovšem bude chtít získat informace z vyšetřování 

- je možné, že se pokusí kontaktovat rodinu oběti 

Tento profil, který policie dostala do ruky, ji poskytl zúžení okruhu možných 

pachatelů, přičemž jako první se zaměřila na fakt, že pachatel dům pravidelným 

způsobem navštěvoval nebo se v něm vyzná. Osoby, které se v domě pohybovaly, byly 

logicky již ve většině případů vyslechnuty, proto se vyšetřovatelé vrátili k již nabytým 

poznatkům a spisům a jejich pozornosti nemohl po krátké době uniknout muž, který 

profilu poměrně přesně odpovídal. Jednalo se o třicetiletého bělocha, toho času 

nezaměstnaného herce, který se skutečně nikdy neoženil, nebyl v armádě a školu a měl 

problémy ve škole. Jeho pověst hovořila o nejistotě a nezkušenosti při jednání 

s opačným pohlavím, konexi s domem měl pachatel prostřednictvím otce, který v domě 

bydlel a pachatel za ním občas docházel na návštěvu. Další zkoumání osoby 

podezřelého ukázalo, že v době spáchání činu byl pacientem na psychiatrické klinice, 

z níž se bez vědomí personálu vzdálil a spáchal vraždu. Následující vyšetřování už bylo 

rychlé a přímé, při domovní prohlídce byla zajištěna rozsáhlá sbírka pornografie  
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a podezřelý byl zatčen. I přes skutečnosti svědčící proti němu neustále popíral svou 

vinu, vyšetřovatelé ovšem vytáhli trumfové eso v podobě komparace chrupu 

podezřelého s kousnutím na stehnech oběti, která ukázala 100% shodu. V řádném 

trestním procesu byl muž shledán vinným a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, jelikož jeho nepříčetnost způsobená duševní poruchou prokázána nebyla, 

naproti tomu o vině neměl soud pochyby. 
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Závěr 

Psychologické profilování pachatele je metodou stále ještě novou, 

neprobádanou, a s tím ohledem je nutné ji stále rozvíjet a zdokonalovat. Jako 

interdisciplinární metoda, která využívá poznatky z psychologie, kriminalistiky, 

kriminologie, grafologie a jiných vědních oborů, je závislá na jejich nových poznatcích. 

Profilování není nástrojem, který zázračně přivede kriminalisty ke skutečnému 

pachateli, označí jej, identifikuje a práce vyšetřovatelů tím skončí. Ač je mezi laickou 

veřejností vnímáno velice pozitivně, neřeší celý případ, pouze vytváří nové možnosti 

usměrnění vyšetřování a podává pomocnou ruku ve chvíli, kdy jiné metody selhávají  

a kdy pachatele nelze dopadnout.  

V práci jsem se pokusil nastínit základní problematiku této metody, její pozadí, 

stručný vývoj a možnosti jejího využití v různých kontextech. Cílem textu není 

vytvoření jakéhosi manuálu profilování, s ohledem na rozsah tématu to ani není možné, 

ale spíše umožnění vhledu do fenoménu, o kterém lidé často mluví. 

Popularita psychologického profilování je vysoká. Je to zapříčiněno faktem, že 

lidé v ní vidí cosi nadpřirozeného, možná až mystického, kdy jsou velmi ovlivněni 

různými kinematografickými počiny nebo seriály. Skutečnost je ovšem jiná, dobrý 

profil není žádným kouzlem, nýbrž pečlivou detailní prací týmu osob, které se musejí 

soustředit i na ty nejmenší, zdánlivě nepodstatné informace.  

Dobrý profilovač musí mít neustále na paměti několik věcí. Zaprvé pokoru, se 

kterou přistupuje k případu, protože i on je jen člověk a může dělat chyby, naopak 

pachatel může být velmi inteligentní a snažit se vyšetřovatele přechytračit. Zadruhé 

musí být precizní, protože je potřeba analyzovat veškeré informace v kontextu činu, 

žádnou neopomenout a vystavět obraz pravděpodobného pachatele co možná 

nejpřesněji. V neposlední řadě jsou to samozřejmě znalosti, dobrý profil pravděpodobně 

nevytvoří člověk nepolíbený psychologií a jinými souvisejícími obory. 

Dílčí část práce byla věnována aktuálním otázkám psychologického profilování. 

Zmíněné čtyři okruhy zdaleka nevyčerpávají seznam těchto otevřených problémů, lze 
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mezi ně řadit i další, jako je kupříkladu simulace a disimulace na místě činu, proaktivní 

využití profilování, forenzní analýza obsahu textu (neboli psycholingvistika), validita 

profilování, užitečnost typologií pachatele apod.  

Oblast profilování je krásná. V tom, že přináší vhled do mysli pachatele, je 

schopná redukovat mnohdy i tisíce podezřelých na minimální cifru, z několika 

informací je schopná rekonstruovat průběh činu včetně chování pachatele a oběti, a také 

v tom, že přesně padnoucí profil je ex post odměna profilovači za jeho perfektně 

odvedenou práci. Věřím, že popularita tématu mezi běžnými občany ještě více podpoří 

nadšení odborníků, kteří budou profilování stále zdokonalovat, a jednoho dne bude 

ubývat pachatelů, protože se budou bát odhalení díky této metodě.  
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Resumé 

Práce pojednává o psychologickém profilování pachatele, což je metoda 

využívaná v oblasti závažné trestné činnosti. Byla vyvinuta ve Spojených státech 

amerických, konkrétně na půdě FBI, a spočívá ve vytvoření obrazu pravděpodobného 

neznámého pachatele. 

Cílem práce je poskytnout čtenáři základní informace o tom, co vlastně 

profilování je a jakým způsobem funguje proces tvorby profilu. Celkově je práce 

členěna do pěti kapitol. 

První, úvodní kapitola, se člení do tří částí. V první nalezne čtenář informace  

o pojmu psychologického profilování, dozví se, jak je definováno a k čemu vlastně 

slouží. Druhá část obsahuje historický exkurz do počátků vývoje této metody, dále jsou 

obsaženy i informace o jejím rozvoji na území České republiky. Obsahem třetí části je 

selekce deliktů, pro něž je profilování vhodné, a naopak kdy se nehodí, tedy jaká je 

využitelnost profilování. 

Druhá kapitola se zaměřuje na samotnou tvorbu psychologického profilu, kdy 

nejprve pojednává o charakteristice místa činu, dále o obecné charakteristice pachatelů 

trestných činů a jejich typologii. V závěru druhé kapitoly se lze dočíst, jak finální profil 

vypadá a jaké informace obsahuje. 

Ve třetí kapitole se lze seznámit s nejznámějšími přístupy k profilování. Jako 

první je logicky zmíněn přístup FBI, tedy analýza místa činu, dále profilování 

v Německu a v Británii, v návaznosti na britskou metodu práce obsahuje i část věnující 

se geografickému profilování. 

Čtvrtá, stěžejní kapitola, otevírá některé aktuální otázky psychologického 

profilování. Jsou to limity metody a chyby, kterých se lze dopustit při tvorbě profilu, 

dále využití v trestním řízení v České republice, problematika sériovosti, tedy spojování 

různých deliktů do jedné série, a konečně faktor eskalace. 

Poslední, pátá kapitola, popisuje tři skutečné případy za účelem lepšího 

pochopení celé problematiky profilování pomocí konkrétních kauz.  
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Summary 

The thesis describes psychological profiling of an offender, which is a method 

used for investigating serious criminal acts. It was developer in the United States of 

America, particularly on the FBI ground, and is based on creating an image of probable 

unknown offender. 

The goal of the thesis is to provide readers with basic information about what is 

psychological profiling and how the process works. The paper is divided into five 

chapters. 

First, opening chapter is divided into three parts. In the first one, the reader can 

find information about the term psychological profiling, how it is defined and what is it 

for. Second part contains information about history of the method including some about 

the development in the Czech Republic. The third part describes offences suitable for 

profiling and those which are not. 

The second chapter is focused on creating the profile. First it describes the 

characteristic of the crime scene as basic information for the investigation, and then the 

typology of offenders is mentioned, directed at organized and disorganized typology. 

The end of this chapter is dedicated to the final look of the profile. 

In the third chapter some approaches to profiling are mentioned. These are the 

FBI model, named crime scene analysis, then profiling in Germany and Great Britain. 

This is followed by some information about geographical profiling that is connected 

closely to the British approach. 

The fourth, crucial chapter, opens some actual problems of profiling, meaning 

particularly limits of profiling, mistakes made when creating the profile, utility for the 

Czech criminal trial and finally linkage crimes into series and the escalation factor. 

The last, fifth chapter, describes three real cases in order to understand profiling 

using real-life demonstration. 
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