
Abstrakt 
 

Psychologické profilování sériových vrahů 

 

Hlavním cílem mé práce je představení a vysvětlení pojmů psychologické profilování a 

sériová vražda, potažmo sériový vrah v jejich pravém smyslu a ne tak, jak je často 

vnímá laická veřejnost, kdy o psychologickém profilování mají většinou zkreslenou 

představu a pojmy sériová vražda a sériový vrah zaměňují nebo ztotožňují s jinými 

druhy mnohonásobných vražd, především pak s pojmy masová vražda a masový vrah, 

mým záměrem je tedy to, aby se čtenář po přečtení této práce podobných omylů již 

nedopouštěl a také zhodnocení konkrétních psychologických profilů sériových vrahů 

z hlediska jejich správnosti, přesnosti a přínosu na dopadení pachatele.  

Má diplomová práce je rozdělena do tří kapitol s následujícími názvy – Psychologické 

profilování pachatele, Sériová vražda a sériový vrah, Psychologické profilování 

sériových vrahů v praxi. 

V první kapitole se tedy zabývám pojmem psychologické profilování, vysvětlením 

samotného pojmu, různými definicemi, historií, postupem při sestavování 

psychologického profilu, přístupy a metodami při tomto sestavování, obsahem 

výsledného psychologického profilu, osobou profilovače, organizovaností a 

neorganizovaností pachatele a vybranými aspekty psychologického profilu sériového 

vraha. Cílem této první kapitoly je tedy vysvětlení a rozebrání pojmu psychologické 

profilování v teoretické rovině. 

V druhé kapitole se zabývám pojmy sériová vražda a sériový vrah, vysvětlením 

samotných pojmů, historií, fázemi sériové vraždy, rozdělením sériových vrahů dle 

různých kritérií a dalšími vzorci, jevy a aspekty v životě sériových vrahů. Cílem této 

druhé kapitoly je tedy vysvětlení a rozebrání pojmů sériová vražda a sériový vrah 

v teoretické rovině.  

V třetí kapitole předkládám postupně konkrétní psychologické profily tří známých 

sériových vrahů, jednoho ze zahraničí (Gary Leon Ridgway) a dvou z území České 

republiky, přesněji řečeno tehdejšího Československa (Jiří Straka, Ladislav Jojer). U 



každého ze tří zmíněných sériových vrahů vždy uvedu jejich charakteristiku, stručný 

životopis, popis spáchaných činů a konkrétní psychologický profil, ten rozeberu a 

zhodnotím jeho přesnost, správnost a přínos. Cílem této kapitoly je tedy aplikace 

teoretických poznatků z předchozích dvou kapitol na praktické příklady. 

 


