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ÚVOD 

 

Téměř dennodenně se v médiích setkáváme s pojmem pachatel. „Pachatel 

oloupil, usmrtil, znásilnil apod.“ Každého již někdy určitě napadla otázka, proč zrovna 

tento člověk, který se na první pohled jevil normálně, spáchal trestný čin? Co jedince 

k takovému jednání vedlo? Šlo takovému jednání nějak zabránit? 

Právě tyto otázky představují zásadní zaměření vědního oboru kriminologie, 

který se snaží objasnit příčiny vzniku kriminality a nacházet efektivní způsoby 

prevence. Kriminologie se zabývá kriminalitou a její kontrolou, jejími pachateli  

a oběťmi. A právě pachatelé kriminality a popis jejich osobnosti jsou ústředním pojmem 

této práce.  

Popis osobnosti pachatele je nezbytným zdrojem pro pochopení a vysvětlení 

kriminálního jednání, je důležitý pro další zacházení s ním s cílem eliminovat u něj 

opakování kriminálního jednání a současně je i předpokladem k cílení prevence  

proti kriminalitě a zvýšení její účinnosti. 1 Osobností pachatele trestného činu  

se nezabývá pouze kriminologie, ale také psychiatrie a forenzní psychologie, jejichž 

poznatky kriminologie hojně využívá.  

Tato diplomová práce, jak již název napovídá, se zabývá problematikou 

osobnosti pachatele. V první kapitole, kterou jsem pojala jako úvodní, jsou popsány 

základní pojmy, se kterými bude ve zbylé části práce pracováno. Na úvodní část 

navazuje kapitola, která se věnuje historickému vývoji kriminologických přístupů 

k osobnosti pachatele. Historickou kapitolu jsem do práce zařadila, protože mi přijde 

zajímavé pozorovat, jak se přístup k osobnosti pachatele vyvíjel a v čem jednotlivé 

školy a teorie hledaly původ kriminálního jednání. 

Za poměrně důležitou osobně považuji třetí kapitolu. Ta se zabývá zkoumáním 

osobnosti pachatele a tvoří nezbytný základ pro kapitoly navazující. V těch se zaměřím 

nejprve na osobnost pachatele násilné kriminality obecně, následně se budu věnovat 

osobnosti pachatelů domácího násilí. 

                                                 
1 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 87 
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Toto zaměření jsem pro svoji práci zvolila zejména proto, že domácí násilí je jev 

poměrně častý, ve společnosti o něm koluje spousta mýtů, ale pramálo informací. 

Samotnou mne totiž zajímalo, jaký muž je schopen týrat ženu, proč senior ubližuje 

svému partnerovi a co za rodiče může ubližovat dětem?  

Jak již z těchto otázek možná vyplývá, poslední kapitola je dělena nikoliv  

dle pachatelů, ale pro přehlednost dle obětí domácího násilí. Věnovat se tak postupně 

budu pachatelům násilí partnerského, násilí páchaného na seniorech a samozřejmě 

pachatelům násilí směřovaného vůči dětem.  

Cílem práce však není vyčerpávajícím způsobem popsat osobnost pachatele, to 

není vzhledem k rozsahu práce a složitosti tématu ani možné, ale úkolem této 

diplomové práce je podat pokud možno ucelený přehled problematiky nejen osobnosti 

pachatele násilné kriminality a pachatele domácího násilí, ale i s tím souvisejících 

problémů.  
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1 Základní pojmy 

 

V úvodu samotné práce bych ráda popsala několik základních pojmů, které  

se v textu budou hojně vyskytovat. Postupně se budu věnovat pojmu kriminologie, 

kriminalita a delikvence, následovat bude pojem pachatel, kde se budu věnovat 

vysvětlení rozdílu mezi pojetím pachatele z kriminologického a trestněprávního 

hlediska. 

 

1.1 Kriminologie 

Pojem kriminologie je slovo latinsko-řeckého původu a jedná se o složeninu 

latinského „crimen“ (zločin) a řeckého „logos“ (učení, věda), tedy nauka o kriminalitě 

neboli zločinnosti. Definice a obsah pojmu kriminologie však není tak jednoduchá,  

jak se na první pohled může zdát.  

Samotný pojem kriminologie poprvé použil v roce 1879 francouzský antropolog 

Paul Topinard, znovu bylo pojmu užito až o šest let později, a to v názvu knihy 

právníka Raffaela Garofala („Criminologia“). Již tehdy Garofalo dospěl k názoru,  

že definice zločinu, což je klíčový pojem celé kriminologie, nemusí být úplně snadná, 

protože v trestním právu může mít pojem poněkud odlišný význam než například 

v sociologii.  

Za opravdové průkopníky tohoto oboru však bývají tradičně považováni Italové 

Cesare Beccaria (1738-1794) a Cesare Lombroso (1835-1909). Beccaria uveřejnil již 

v roce 1764 převratnou studii s názvem O zločinech a trestech, která byla ostrou 

kritikou tehdejších poměrů, především svévole policie a zdlouhavého inkvizičního 

řízení, jež zásadně nerozlišovalo mezi obviněným a odsouzeným a k jehož základním 

vyšetřovacím prostředkům patřila tortura.2 Kriminologie jako samostatná věda 

                                                 
2 knižně mučení, týrání, muka; hist.práv. (ve  středověku) vynucování svědectví mučením, útrpné právo; 

PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 

ISBN 80-200-0497-1. s. 779 
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definitivně vzniká v 19. století v souvislosti s italskou pozitivistickou školou, jejímž 

hlavním představitelem byl již zmíněný Cesare Lombroso. 

Co se vymezení pojmu kriminologie týče, převládající nebo dokonce jednotné 

vymezení neexistuje ani u nás ani v zahraničí. Nejčastěji jsem se setkala s definicí 

kriminologie jako nauky o kriminalitě, o jejích pachatelích a obětech a o její kontrole. 

Kuchta a Válková (2005) pak defi nují kriminologii poměrně obšírněji: „Samostatná, 

interdisciplinární věda, která zkoumá za pomoci teoretických postupů a empirických 

metod kriminalitu, její příčiny, projevy a latenci, pachatele, oběť a jejich vzájemný 

vztah, sankční systémy a jejich účinnost, formální sociální kontrolu uskutečňovanou 

prostřednictvím trestní justice, neformální sociální kontrolu, společenské procesy 

kriminalizace a viktimizace, prevenci a veřejné mínění o kriminalitě“. 

Jednoznačné není ani vymezení předmětu kriminologie, kde se rozdíly 

v jednotlivých chápáních tohoto pojmu odvíjejí od rozdílného chápání pojmu zločin. 

Legální (právnické) pojetí považuje za zločin pouze to, co je definováno trestním 

právem. Oproti tomu sociologické pojetí značně rozšiřuje předmět bádání, protože  

do kriminality zahrnuje i jevy, které sice nemusí být regulovány trestním právem,  

ale s trestnou činností úzce souvisí (například alkoholismus, užívání drog, sebevražda 

apod.).  

Na čem se však vědci shodnou, je fakt, že kriminologie je vědou 

společenskovědní (zabývá se jednotlivci i společností jako celkem), multidisciplinární 

(je vědou na pomezí několika disciplín, především práva, psychologie, psychiatrie, 

sociologie, pedagogiky aj.) a především je kriminologie vědou empirickou, tedy 

zaměřenou na poznávání reálných jevů a okolností souvisejících s kriminalitou. 3 Ať už 

tedy kriminologové vycházejí z jakékoliv definice, ústředním pojmem kriminologie je 

vždy kriminalita (blíže ke kriminalitě v kapitole 1. 2). 

Kriminologii lze členit podle toho, na jaké oblasti soustředí svůj zájem. 

Následující dělení má však spíše jen systematický význam, protože kriminologické 

procesy je potřeba zkoumat v jejich dynamické interakci: 

                                                 
3 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4.s. 1 
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1. kriminální etiologie – zkoumá příčiny kriminality nejen jako celku,  

ale i podle druhů (například recidivní kriminalita) za účelem vysvětlení její 

geneze;  

2. kriminální fenomenologie (kriminografie) – zaměřuje se na popis 

jednotlivých druhů kriminality a na popis pachatelů, obětí a jejich 

společenských vztahů; 

3. klinická kriminologie – zabývá se osobností pachatele, jeho 

charakteristikami a typologiemi;  

4. viktimologie – je nauka o obětech trestného činu, zkoumá oběti, jejich roli  

a vztah k trestnému činu a k pachateli; 

5. penologie – zkoumá trestní sankce a jejich výslednost z hlediska 

pravděpodobnosti budoucí recidivy.  

 

1.2 Kriminalita 

S pojmem kriminologie velice úzce souvisí pojem kriminalita, jakožto hlavní 

předmět pozornosti kriminologie. Akademický slovník cizích slov (Petráčková, 1995) 

definuje kriminalitu jako „souhrn trestné činnosti za určité období v určitém čase“.  

Gustav Dianiška (Kriminológia, 2009) popisuje kriminalitu jako „souhrn trestných činů, 

které spáchali, ať už úmyslně nebo z nedbalosti, trestněprávně odpovědní jedinci  

na určitém místě v určitém období (zpravidla ve státě za rok)“.  

Od kriminality odlišujeme pojem delikvence. Jedná se o pojem širší, protože 

zahrnuje i trestné činy, které spáchaly osoby, které nejsou trestně odpovědné.  

Do delikvence patří i hrubá porušení práva občanského, rodinného a jiných norem. 

Pozadí delikvence často tvoří nežádoucí společenské jevy, které nemohou být 

postihovány a posuzovány jako porušení zákona. Jedná se především o alkoholismus  

a toxikomanii, promiskuitu, sebevraždy, xenofobie apod. Často byl pojem delikvence 

užíván i ve smyslu užším než kriminalita a vztahoval se jen na kriminalitu dětí  

a mladistvých. V praxi jsou však kriminalita a delikvence často užívány jako synonyma.   

 



11 
 

S kriminalitou jako takovou je spojeno několik dalších pojmů, pomocí kterých 

dochází k poznávání kriminogenních faktorů spojených s pácháním trestných činů. 

Těmito pojmy, resp. popisem kriminality, jejím stavem, strukturou a dynamikou,  

se zabývá kriminografie (kriminální fenomenologie).  

Stav kriminality vyjadřuje v absolutních číslech počet trestných činů nebo počet 

osob, které činy spáchaly. Tím je charakterizována vnější stránka kriminality, 

především její výskyt a rozsah. Dalším neméně důležitým pojmem je struktura 

kriminality. Ta vyjadřuje podíl konkrétních druhů trestné činnosti na celkovém počtu 

spáchaných činů na konkrétním území za dané časové období. Pomocí struktury 

kriminality můžeme určit, z jakých druhů a forem trestné činnosti se kriminalita skládá, 

kdo jsou pachatelé, včetně jejich věku, pohlaví, vzdělání apod. Na strukturu můžeme 

také nahlížet z hlediska území, kdy lze zjistit rozdílnou frekvenci kriminality 

v jednotlivých územních celcích.  

Dynamika kriminality definuje trestnou činnost v pohybu v konkrétním časovém 

období na určitém území. Umožňuje nám poznat celek i jednotlivé části kriminality 

v čase. Pokud se dynamika kriminality v čase nemění, lze usuzovat,  

že u vlivů, které ji vyvolávají, nedošlo k podstatným změnám. Pokud provedeme 

analýzu dynamiky, lze vyčíst i tzv. tendence kriminality neboli trendy. Jde o vývoj 

kriminality jako takové nebo jejího určitého směru. V současné době například dochází 

k vyššímu výskytu mezigeneračního domácího násilí, hovoříme tedy o vzestupné 

tendenci (opak je tendence klesající, neměnnost označujeme pojmem stagnace). 

Důležité je si uvědomit, že ne každá trestná činnost vyjde najevo. Trestné činy, 

které jsou zveřejněny a evidovány v příslušných statistikách, označujeme jako zjevnou, 

registrovanou kriminalitu, což je však pouze část kriminality skutečné. Ta část trestné 

činnosti, o které se orgány činné v trestním řízení nikdy nedozví, se nazývá kriminalita 

latentní neboli skrytá. Existence skryté kriminality relativizuje veškeré dostupné údaje  

o stavu, struktuře a dynamice kriminality. 
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1.3 Pachatel 

Ústředním pojmem této práce je pojem pachatel. Pachatel proto, že jeho obraz  

a především popis jeho osobnosti je klíčovým zdrojem pro pochopení nejen konkrétního 

kriminálního jednání, ale i pro další zacházení s ním. Právě na získávání poznatků  

o pachateli jako individuu je zaměřen kriminologický výzkum. 

Stejně jako u pojmu kriminologie i zde se setkáme s různými výklady pojmu – 

výklad z pohledu kriminologie a výklad z pohledu trestního práva hmotného  

a procesního.  

 

1.3.1 Pachatel v trestním právu 

Pachatel, jakožto obligatorní znak skutkové podstaty, je definován trestním 

právem hmotným jako osoba, která spáchala trestný čin. V užším slova smyslu se jedná 

o osobu, která je trestně odpovědná. Trestně odpovědnou osobou může být osoba 

fyzická, která bezprostředně spáchala trestný čin, anebo i osoba právnická. S účinností 

od 1. 1. 2012 byla v českém trestním právu zavedena trestní odpovědnost právnických 

osob. 4  

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení  

proti nim, obsahuje vlastní definici pachatele trestného činu v ustanovení § 9 odst. 1: 

„Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení 

zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně“. 5 

Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

jako TZ, v § 22 odst. 1 definuje pachatele, fyzickou osobu, následovně: „Pachatelem 

trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná“. Dle odstavce 2 je pachatelem trestného činu 

i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná  

pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní 

                                                 
4 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-64-9. s. 194 
5 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Zákony  

pro lidi [online]. [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418 
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nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala  

nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil 

takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky předpokládané 

zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby za jiný 

trestný čin, který tímto jednáním spáchala.6  

Tato definice uvedená v trestním zákoníku je podle Jelínka (2013) však zcela 

nepřesná, neboť pachatelem není každý, kdo naplnil skutkovou podstatu trestného činu, 

zároveň totiž musí být naplněny obecné znaky trestného činu (věk, příčetnost  

a rozumová a mravní vyspělost u mladistvého). Podle trestního zákoníku tedy může být 

pachatelem pouze: 

1. fyzická osoba, která je v době spáchání činu 

2. příčetná,  

3. dovršila patnáctý rok věku, 

4. je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele,  

5. a podle okolností jde o osobu charakterizovanou zvláštními znaky  

(např. konkrétní subjekt, speciální subjekt, vlastnoruční delikt).7 

 

Z hlediska trestního práva procesního rozlišuje trestní řád, zákon č. 141/1961 

Sb., dále jen jako TŘ, několik pojmů vztahující se k osobě, proti které se vede trestní 

řízení. Toto označení závisí na fázi trestního řízení a vyjadřuje různé postavení a práva, 

která osoba v průběhu řízení má: 

1. podezřelý – osoba, která byla v souladu s ustanovením § 76 zadržena,  

a dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání podle § 160; dále je to osoba, 

proti které je vedeno zkrácené přípravné řízení podle § 179b odst. 3,  

a to od okamžiku zahájení výslechu, při kterém bylo osobě sděleno,  

z čeho je podezřelá, až do chvíle podání návrhu na potrestání dle § 314 b; 

2. obviněný – osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160; 

                                                 
6 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2015-12-03]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
7 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-64-9. s. 196 
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3. obžalovaný – obžalovaným se stává obviněný po nařízení hlavního líčení  

(§ 12 odst. 8), toto platí i při nařízení zjednodušeného hlavního líčení  

před samosoudcem (§ 314d); 

4. odsouzený – osoba, proti které byl vydán odsuzující rozsudek, který již 

nabyl právní moci (§ 12 odst. 9), nebo pravomocný trestní příkaz. 8 

 

Trestní řád používá pojem „obviněný“ jako určitou legislativní zkratku.  

Podle § 12 odst. 7 TŘ pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se 

obviněným též obžalovaný a odsouzený. Obviněný je jeden ze subjektů trestního řízení. 

Způsobilost být subjektem trestního řízení, resp. stranou, pak není trestním řádem nijak 

omezena, stejně jako procesní způsobilost, tedy způsobilost samostatně provádět 

procesní úkony.  

  

1.3.2 Pachatel v kriminologii 

Kriminologie, na rozdíl od trestního práva, nahlíží na pojem pachatel odlišně, 

a to především šířeji. Kriminologie totiž pod pojmem pachatel vidí nejen osoby, které  

se dopustily činů, které jsou trestním právem označovány jako činy trestné, ale i další 

osoby, které nejsou orgány činnými v trestním řízení stíhány. Kriminologie považuje  

za pachatele i trestně neodpovědné osoby, tedy osoby mladší 15 let a nepříčetné, dále 

také osoby, které si svůj trest již odpykaly, potenciální pachatele (např. recidivisté)  

a také jedince, kteří se vyznačují sociálně patologickým chováním (např. narkomani, 

prostitutky, patologičtí hráči či extremisté). 

Kriminologické poznatky o pachatelích jsou pak hojně využívány v dalších 

vědních oborech – především v kriminalistice, forenzní psychologii, psychopatologii  

a trestním právu. 

 

  

                                                 
8 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2015-12-05]. Dostupné 

 z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141
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2 Základní kriminologické školy a teorie  

 

 

V kriminologii se můžeme setkat s pojmy kriminologická koncepce, 

kriminologická škola, kriminologický směr či kriminologická teorie. I přesto, že dále 

budu hovořit pouze o kriminologických školách a teoriích, ráda bych na úvod uvedla 

alespoň základní rozdíly mezi uvedenými pojmy.  

Kriminologické koncepce jsou chápány jako určitá soustava názorů  

na kriminalitu, které vychází z empirických zkušeností, ale vzhledem k nižší 

všeobecnosti a neúplnému definování vztahů nedosahuje úrovně propracovanosti 

kriminologické teorie. Jedná se o jakýsi předstupeň teorie. Kriminologický směr pak 

zahrnuje soubor koncepcí nebo teorií, které se v určitém čase v kriminologii objevují.  

Do kriminologického směru mohou být zařazeny i kriminologické školy, které  

se charakterizují společnými metodologickými východisky a metodickými přístupy 

k výběru, analýze a interpretaci získaných dat. Jedno z nejstarších dělení 

kriminologických škol je na klasické a pozitivistické školy. Dělení pochází ze dvou 

názorových směrů, které vznikly v 18. a 19. století.  

Za výchozí však bývá považován pojem kriminologická teorie. Ta je tvořena 

souborem pojmů, definic a výroků, které představují ucelený pohled na jevy, s cílem 

tyto jevy vysvětlit. Teorií se v kriminologii vyčlenilo velké množství, proto z důvodu 

přehlednosti bývají členěny do jednotlivých kategorií. Ty lze rozlišovat podle různých 

hledisek – například dle míry platnosti teorie (všeobecné, středního dosahu či jednotlivé 

teorie), dále dle vědního oboru (biologie, sociologie či psychologie), ale i podle toho, 

zda jsou povahou spíše multifaktorové nebo monokausální.  

 

2.1 Kriminologické školy 

Klasická kriminologická škola se zformovala v Evropě v 18. století. Škola 

vycházela z toho, že lidé mají svobodnou vůli a možnost výběru chování. Hlavním 

představitelem klasické školy je Cesare Beccaria, dále pak Angličan John Howard 
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(autor knihy Úroveň věznic v Anglii a Walesu) a anglický právník Jeremy Benthan 

(autor knihy Úvod do principů morálky a práva). Představitelé klasické školy usilovali 

především o překonání zavedených pověr, předsudků a tyranie středověku, vyzdvihovali 

rozum a lidskost, logiku a humanismus. Poprvé vyslovili myšlenku, že člověka  

od spáchání trestného činu odradí spíše neodvratitelnost trestu než jeho výše.  

Trestný čin chápali jako akt svobodné vůle. To vedlo k formulaci některých 

zásad trestního práva, jako je například princip odpovědnosti jedince za spáchání 

konkrétního činu nebo právo každého být považován za nevinného, dokud není 

prokázán opak. Proti učení klasické školy však lze vznést řadu námitek. Východisko 

této školy tvoří myšlenka, že každý pachatel jedná na základě racionální volby, což však 

nelze vztáhnout například na trestné činy způsobené v afektu nebo na trestné činy, které 

se v porovnání s hrozícím trestem „nevyplatí“ (např. loupežná vražda pro drobnou 

částku). 9 

Podle názorů kriminologů vytvořila klasická škola předpoklad pro vznik 

vědecké kriminologie. Kriminologie jako samostatná věda vznikla v druhé polovině  

19. století v souvislosti s italskou pozitivistickou antropologickou školou. Pozitivismus 

v kriminologii přetrvává po celé 19. a 20. století a zasahuje i do současnosti. Hlavní 

rozdíl mezi těmito dvěma školami je v tom, že klasická škola vychází z možnosti 

svobodné vůle člověka, kdežto dle pozitivistů je chování člověka determinováno 

biologickými, psychologickými a sociálními činiteli.  

 Hlavním představitelem pozitivismu byl Cesare Lombroso, který svoji teorii 

poprvé prezentoval v díle Delikventní člověk v roce 1876. Lombroso se domníval,  

že zločince lze rozpoznat podle různých vývojových atavismů a degenerativních 

stigmat, jako jsou zejména velké čelisti, relativně dlouhé ruce, nízké a úzké čelo, 

nepřítomnost pleše a velké uši (tzv. opičí stigmata). 10 Tato teorie byla nová především 

v tom, že nechápala kriminální chování jako produkt sociálního nebo legálního 

vymezení, ale jako přírodní úkaz, který lze vědecky měřit a zkoumat.  

                                                 
9 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 23 
10 PLHÁKOVÁ, Alena. Přehled dějin psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity 

Palackého, 2000, 97 s. ISBN 80-244-0161-4.  
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Lombrosovo učení se záhy snažila vyvrátit nově vznikající francouzská 

kriminálně-sociologická škola ovlivněná myšlenkami filozofů Montesquieu, Lockeho  

a Rousseau, která zdůrazňovala vliv sociálního prostředí na kriminální chování.  

Mezi stoupence tohoto směru patří zejména lékař Alexander Lacassagne (1834-1924), 

který své přednášky končíval známým výrokem: „Každá společnost má takové zločince, 

které si zaslouží“. Dalším představitelem byl Gabriel Tarde, francouzský soudce  

a filozof, který se snažil zpochybnit Lombrosovu teorii o rozeném zločinci. Sám Tarde 

uvádí: „Možná, že se zločinec rodí, ale zcela určitě se jím stává“ (pokud jej k tomu 

vedou podmínky jeho sociálního prostředí). 11 

Další významnou osobností ve vývoji kriminologie byl bezpochyby německý 

právník, představitel Marburské školy, Franz von Liszt (1851-1919) se svojí teorií vlivu 

dispozic a prostředí, který jednoznačně odmítl Lombrosovo učení: „Zločin je produktem 

jedinečnosti pachatele v okamžiku spáchání činu a jej v tomto okamžiku obklopujících 

vnějších poměrů“. 12  

V souvislosti s tímto historickým vývojem, ať už stoupenci jednotlivých škol 

zdůrazňovali rozhodující vliv dědičnosti, prostředí či obojího, dochází k rozšíření 

předmětu zkoumání kriminologie i k jejímu pojmovému vymezení. Zločin je tak chápán 

jako narušení vztahů ve společnosti a v souvislosti s tímto narušením je nutné jej také 

zkoumat. Proto předmětem kriminologie, jak již bylo řečeno, je nejen zločin samotný, 

ale také pachatel, oběť, i příčiny, které pachatele ke zločinu vedly. 13 

 

2.2 Biologicky orientované teorie 

Biologicky orientované teorie vycházejí z toho, že kriminalita jedinců má původ 

ve vrozených nebo získaných biologických dispozicích. Tyto teorie mají své 

předchůdce v řadách biologů a anatomů již v přecházejících obdobích.  

                                                 
11 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 57 
12 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 57 
13 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 23 
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Asi nejznámější představitel biologické teorie je již zmiňovaný vězeňský lékař 

Cesare Lombroso. Dle Lombrosa se člověk zločincem nestane, nýbrž se jím narodí. 

Právě vrozené individuální rysy jsou hlavní příčinou kriminálního chování lidí. 

Prosazoval teorii, že kriminální jedinci vykazují znaky zaostalosti nebo návratu  

na primitivní úroveň. Tyto znaky se pak v italských věznicích snažil zkoumat.  

Na základě antropologických měření vytvořil obraz lidského typu – rozeného zločince. 

Podle typu rozlišoval sklony k jednotlivým trestným činům. Například hrbatí měli mít 

větší sklon k falšování a žhářství, pro vraha jsou příznačné úzké rty, velký nos, kudrnaté 

vlasy a skelný lesk očí.  

Sám Lombroso později uznal, že existují i jiné příčiny trestných činů, například 

příčiny sociální – alkoholismus, bída, vystěhovalectví. Na tyto závěry pak navázal 

Lombrosův spolupracovník Enricco Ferri, který na rozdíl od Lombrosa připouštěl více 

faktorů, které mohly mít na páchání trestné činnosti vliv. Tyto faktory dělil na fyzické, 

antropologické a sociální. 

Od počátku 20. století probíhají také výzkumy zabývající se vlivem dědičných 

vloh na kriminální chování, čemuž se věnoval například Cyril Burt, který zkoumal 

londýnskou kriminální mládež. Studie však nepřinesly příliš přesvědčivé výsledky, 

dospěly vesměs k závěru, že dědičné vlohy sice mohou mít vliv na kriminální chování, 

avšak jen potud, pokud se podílejí na vytváření osobnosti a pokud se v osobnosti 

prosadí (H. Goddart, americký psycholog).  

Podíl vlivu dědičnosti a prostředí na vývoj člověka probíhal  

i prostřednictvím zkoumání dvojčat. Výzkum provedený M. Langem sice potvrdil  

u jednovaječných dvojčat vyšší shodu ve vztahu k trestné činnosti než u dvojčat 

dvouvaječných, ale tyto závěry byly v 70. letech podrobeny značné kritice. Byl jim 

vyčítán zejména nereprezentativní výběr zkoumané populace dvojčat a nepřesný výběr 

kritérií (K. O. Christiansen)  

Další biologickou teorií je konstituční teorie německého psychiatra Ernsta 

Kretschmera (1888-1964), který na základě analýzy mentálně patologických případů 

vytvořil tzv. konstituční typologii. Na základě zkoumání několika tisíc dospělých 

jedinců, u kterých se zaměřil především na zděděné tělesné i psychické znaky, dospěl 
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k závěru, že existují čtyři tělesné typy, z nichž pro každý jsou typické jiné vlastnosti,  

včetně tendence k páchání určitých trestných činů: 

- Asthenikové měli vyšší hubenou postavu, úzká ramena a podlouhlý 

obličej, měli sklony k páchání převážně majetkové činnosti. 

- Pro atletiky byla charakteristická střední nebo vysoká postava, široká 

ramena a silné svalstvo; tito páchali nejčastěji násilné sexuální  

a majetkové trestné činy. 

- Pyknikové díky svému krátkému zavalitému tělu měli páchat trestný čin 

jen příležitostně, měli sklony k trestnému činu podvodu.  

- Poslední typ – dysplastikové – s abnormálními tělesnými vlastnostmi 

měli sklon k mravnostním a násilným deliktům. 14 

 

Bohužel však Kretschmerovy poznatky, stejně jako poznatky Lombrosa či jejich 

následovníků, nejsou příliš použitelné pro praxi nejen kvůli obtížné diagnostice 

jednotlivých typů, ale také proto, že si vybírali zkoumané jedince jen v delikventní 

populaci. 

S rozvojem biologických a lékařských věd přicházejí v kriminologii nové teorie, 

které se již nezaměřují na vnější vzhled pachatelů, jak tomu bylo doposud. Jednou 

z nich bylo zkoumání chromozomových struktur jedince. Kriminologové soudili,  

že na kriminální jednání jedince má vliv chromozomální anomálie s přidaným 

chromozomem Y (tzv. 47-XYY syndrom), která se projevuje mimo jiné i postižením 

mozku, sníženým intelektem, zvýšenou agresivitou a zvýšeným rizikem 

protispolečenského jednání. Výzkumy ze 70. let v Kodani prokázaly, že tito jedinci měli 

na svědomí skutečně více deliktů ve srovnání s kontrolní skupinou. Vzhledem k tomu, 

že tato anomálie se vyskytuje v populaci pouze sporadicky, nemá tato teorie  

pro kriminologii velký význam. 

 

 

                                                 
14 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 3. upr. vyd. - dot. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001, 

128 s. ISBN 80-859-8187-4. 
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2.3 Psychologicky orientované teorie 

Vznik psychologie jako vědy je obvykle datován rokem 1879, kdy lékař  

a psycholog Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř v Lipsku.  

Od té doby vnikají různé psychologické teorie, které jsou též aplikovány v oblasti 

kriminologie. Za psychologické pozitivistické teorie jsou pak označovány ty, které 

berou za rozhodující faktory pro vznik kriminality psychologické proměnné. 

Vědecká bádání na přelomu 19. a 20. století často docházela k závěru,  

že zločinci trpí tělesnou či duševní méněcenností. To přivedlo kriminology do oblasti 

výzkumu inteligence zločinců. První inteligenční testy byly provedeny na počátku  

20. stolení, v roce 1912 zavedl W. Stern inteligenční kvocient. Velký rozvoj 

zaznamenalo měření inteligence v USA, kde jej užívali nejen k výběru branců pro vstup 

do armády, ale právě k testování kriminální populace. 

Výsledky některých měření nižší intelekt u deviantní populace potvrdily, další 

měření toto však vyloučilo. Je třeba říci, že těchto měření probíhalo (i v současné době) 

několik, a větší část z nich potvrzuje u kriminálních jedinců nižší inteligenci. Nicméně 

je důležité tyto výsledky interpretovat i na základě dalších skutečností, jak tvrdí  

J. Neumann (např. k přihlédnutí, že delikventi jsou méně úspěšní v úkolech závislých  

na školním vzdělávání, které vyžaduje soustředěnost a volní úsilí). 15 

Výzkumy ohledně vztahu inteligence a kriminality obecně ukazují,  

že pachatelé méně intelektově vybaveni páchají trestnou činnost, která je snáze 

odhalitelná, a častěji inklinují k násilné kriminalitě. Oproti tomu jedinci s vyšší 

inteligencí, jejichž chování směřuje do oblasti hospodářské kriminality  

a organizovaného zločinu, jsou méně odhalováni a v kontaktu s policií a soudy  

si počínají obratněji, což jim může zajistit i nižší tresty.  

Dále se objevovaly psychologické teorie vycházející z psychoanalytické metody 

rakouského psychiatra Sigmunda Freuda. Psychoanalýza hledá příčiny delikvence, 

stejně jako příčiny jiných sociálně deviantních projevů a poruch, v období časného 

                                                 
15 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. 
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dětství. Psychoanalytické vysvětlení příčin trestného jednání je spatřováno v chybně 

proběhnutých životních vývojových etapách.  

Podle Freuda je dítě ovládáno ještě nespoutanými pudy, především pudem 

sexuálním, které se v prvních letech života snaží ovládnout prostřednictvím formujícího 

se ega a superega. V případě, že v raném dětství nedochází k naplnění základních 

pudových potřeb, vede to v pozdějších vývojových obdobích k nenapravitelnému 

poškození osobnosti (například pocity méněcennosti, neschopnost navazovat uspokojivé 

vztahy, nedostatečná empatie). Jako příklad uvádí Kuchta a Válková 16 nedostatečně 

rozvinuté morální superego v případě selhání otce, který je v procesu identifikace 

rozhodující postavou. V pozdějším období může mít jedinec v důsledku nedostatečných 

morálních zábran problém s dodržováním norem nejen společenských, ale i norem 

stanovených právním řádem. 

Psychoanalytické teorie byly v popředí v 30. letech 20. století, ale vzhledem 

k tomu, že jsou často založeny na pozorování delikventní populace a nejsou podloženy 

empirickými údaji, v kriminologii se příliš neuplatnily. 

Freudův blízký spolupracovník Alfred Adler, zakladatel vlastní psychologické 

školy individuální psychologie, neviděl hybné síly chování jen v sexuálním pudu,  

ale také v potřebě člověka začlenit se do společnosti a ve společnosti se prosadit. 

Člověk má tedy přirozenou touhu po sebeuplatnění a po moci, které se mohou 

realizovat společensky přijatelným způsobem nebo tzv. překompenzováním,  

kdy se u člověka objeví agresivní prvky  - útočí na jiné, bojuje s nimi a snaží se prosadit 

na jejich úkor. 17 

V tomto trendu, tedy kombinaci biologických a sociálních faktorů, pokračovali  

i Freudovi nástupci – Horneyová, Fromm, Sullivan a další. Stejně jako Freud připisují 

významnou roli dětství, avšak odmítají vrozenou determinaci a spíše se zaměřují  

na mezilidské vztahy a naučené chování.  

 Celkově se problematice kriminální osobnosti věnovala celá řada výzkumů, 

nikdy se však nepodařilo zjistit žádné osobnostní dimenze, které by byly typické pouze 

                                                 
16 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. 
17 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 31 
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pro delikventy. Za pomoci různých psychodiagnostických pomůcek však byly zjištěny 

drobné rozdíly mezi delikventy a zbytkem populace. U delikventů se častěji vyskytuje 

vyšší podezřívavost, agresivita k autoritám, neadekvátně lepší sebehodnocení, 

impulzivnost, egocentrismus apod.  

Rovněž je uváděno, že u vězeňské populace je také výrazně větší počet jedinců 

s poruchami osobnosti, než je tomu v případě netrestané populace. Bylo také zjištěno, 

že delikventní aktivity postupně s přibývajícím věkem odeznívají, výjimku však tvoří 

pachatelé opakované násilné a sexuální trestné činnosti. Právě tito pachatelé  

se vyznačují celou škálou poruch osobností, které se nedaří zkorigovat ani sankčními 

zásahy ani případnou změnou sociálního prostředí.  

 

2.4 Sociologicky orientované teorie 

Tyto teorie se při hledání příčin kriminality obracejí k sociálním a kulturním 

strukturám společnosti. Sociologické teorie se v kriminologii objevují od počátku  

20. století a jejich zájem se soustřeďuje na hledání příčiny zločinnosti ve společenských 

podmínkách. Někteří vědci došli k názoru, že společnost vyvíjí na jedince tlak  

a jedinec v důsledku toho páchá trestnou činnost, což však bylo záhy vyvráceno 

argumentem, že celá řada dalších jedinců je též vystavena tlaku společnosti a trestnou 

činnost nepáchá. Toto vedlo ke snaze vysvětlit kriminalitu i jiným způsobem.  

První teorií, která se zabývá kriminalitou jako společensky podmíněným jevem, 

je teorie anomie Emila Durkheima (1857 – 1917). 18 Anomii chápal jako stav 

bezzákonnosti ve společnosti. Znamená to narušení společenských pravidel a norem, 

které přestaly plnit funkci regulace chování. Tento stav je doprovázen dezorganizací 

společenských institucí, rozpadem tradičních vazeb, čímž vznikají vhodné podmínky 

pro růst společensky negativních jevů, především kriminality. 

Na Durkheima navázal ve 30. letech 20. století Robert King Merton. Merton si 

kladl otázku, jak je možné, že výskyt kriminality je v různých sociálních vrstvách 

odlišný. Vycházel z toho, že napříč společností mají lidé stejné nebo podobné hodnoty  

                                                 
18 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 3. upr. vyd., dotisk. Praha: Policejní akademie České republiky, 

2004, 128 s. ISBN 80-859-8187-4. s. 39 
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a cíle, jichž chtějí dosáhnout (například moc, bohatství, úspěch). Avšak rozdílné 

sociální uspořádání společnosti nedává každému stejné prostředky k dosažení tohoto 

cíle. Deviantní jednání je proto výsledkem tlaku, který vzniká tam, kde existuje rozpor 

mezi obecně uznávanými cíli a prostředky, které má jedinec jako příslušník sociální 

vrstvy k dispozici.  

Mertonova teorie, stejně jako jiné, byla podrobena kritice. Vyčítáno mu bylo 

především to, že své závěry stavěl na výzkumu mezi mladými, nezaměstnanými 

příslušníky nejnižší společenské vrstvy, což rozhodně nevysvětluje to,  

proč se delikventně chovají příslušníci i jiných tříd, a proč se jeden nezaměstnaný 

jedinec chová delikventně a jiný nikoliv. 

Další významnou sociologickou teorií je teorie diferenciální asociace 

amerického autora Edwina Sutherlanda. Podle Sutherlanda se kriminální chování 

nedědí, nýbrž se učí v malých skupinkách, zpravidla se jedná o vrstevníky. Důležitou 

roli hraje také blízkost a intimita takové skupiny, protože kriminalita se učí v rámci 

komunikačního procesu s jinými osobami. Při učení kriminality se používá celé řady 

různých technik a způsobů myšlení a chování. Podstatné je také vyrůstání jedince 

v kriminální kultuře a omezený (nebo žádný) kontakt s nedelikventní populací. Sám 

Sutherland jako příklad uvádí: „V oblasti s vysokou kriminalitou vyrůstá bystrý, zdravý, 

aktivní chlapec, který velmi pravděpodobně naváže kontakt se stejně starými 

delikventními chlapci ze svého okolí a naučí se od nich kriminálního chování. V jiných 

sociálních poměrech by se z něj mohl stát třeba člen skautského oddílu.“ 19 

I Sutherlandova teorie byla podrobena přísné kritice, která poukazovala zejména 

na to, že autor nevěnuje dostatečnou pozornost osobnosti jedince a nevysvětluje, proč 

někteří jedinci podlehnou vlivu kriminálního prostředí a jiní nikoliv. 

 

2.5 Multifaktorové teorie  

Na rozdíl od výše uvedených jednofaktorových teorií, které upřednostňují  

při výkladu příčin zločinnosti činitele jednoho druhu (biologické, psychologické  

                                                 
19 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 79 
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či sociální), se vyznačují multifaktorové teorie tím, že při vysvětlování vzniku 

kriminality uznávají a používají více činitelů. Často pak nezůstávají jen v rámci jednoho 

druhu faktorů, ale dochází k jejich kombinacím, proto se tyto přístupy nazývají též 

interdisciplinární. 

Za nejvýznamnější představitele tohoto směru jsou považováni američtí 

sociologové manželé Sheldon a Eleanor Glueckovi, kteří se věnovali především 

objasňování delikvence mládeže. Významný je jejich osm let trvající výzkum,  

kdy skupinu 500 dospívajících chlapců (11 – 17 let) umístěných vzhledem ke své 

delikvenci v nápravných zařízeních porovnávali s kontrolním souborem chlapců 

shodného věku, avšak bez kriminální minulosti. Chlapci zařazeni do kontrolní skupiny 

byli přiřazováni do dvojice k delikventnímu chlapci tak, aby jejich věk, rasa, inteligence 

a místo bydliště bylo identické. 

Výsledky studie byly publikovány v díle Objasnění delikvence mládeže (1950). 

Z původních 400 faktorů, které manželé označili jako ty, které mohou mít vliv  

na kriminální kariéru, jinak nakonec bylo identifikováno pět s vysokou prognostickou 

hodnotou. Zároveň se všech pět faktorů váže k ranému dětství, což je významné 

z hlediska prevence. Konkrétní faktory byly následující: výchovný styl otce, dohled 

matky, emocionální vztah mezi otcem a chlapcem, mezi matkou a chlapcem a celková 

soudržnost rodiny. 20 

I jejich výzkum se stal terčem kritiky. Poukazováno bylo zejména na nedostatky 

použité metodologie, která ignorovala skutečné rozložení kriminality,  

nebo na nedocenění významu takových faktorů jako je např. socioekonomický status  

či vliv vrstevníků. I přes veškerou kritiku je však výzkum manželů Glueckových 

považován za hodnotný příspěvek pro rozvoj kriminologického výzkumu. 

V Evropě se o podobný výzkum pokusil britský kriminolog D. J. West  

v 60. letech 20. století. Ten zkoumal 411 chlapců žijících v jedné londýnské čtvrti, 

v době prvého šetření jim bylo 8-9 let, výzkumy se prováděly v určitých intervalech  

až do jejich 24. roku Na rozdíl od manželů Glueckových se jednalo o prospektivní 

                                                 
20 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 101 
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výzkum, tedy o výzkum zaměřený do budoucnosti, neboť na počátku nebylo jasné, 

které ze zkoumaných dětí se stane delikventní a které nikoliv. 21 

I West pak na základě podrobné analýzy našel pět konkrétních faktorů, jejichž 

přítomnost byla určující pro rozvoj budoucí delikventní kariéry. Čím více těchto faktorů 

bylo u jedince přítomno, tím pravděpodobnější bylo následné kriminální selhání. 

Jednalo se o následující faktory: nízký příjem rodiny, vysoký počet rodinných 

příslušníků, nedostatky v rodinné výchově, nízká inteligence a jeden z rodičů se 

dopustil v minulosti trestného činu. Stejně jako jiné výzkumy i tento měl svá úskalí,  

a to především riziko nesprávné diagnózy, kdy i přes výskyt jednotlivých faktorů 

nemusí ke kriminální kariéře dojít.  

  

                                                 
21 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 104 
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3 Osobnost pachatele 

 

Abychom mohli porozumět pojmu osobnosti pachatele v kriminologii, je podle 

mne nutné nejprve pochopit základní zákonitosti osobnosti v obecné psychologii.  

Osobnost je pro psychologii klíčovým pojmem. Má zde poněkud jiný význam 

než v hovorovém jazyce, kde osobností nazýváme někoho významného, slavného, 

komu dáváme najevo své uznání. V psychologii je osobnost obecně definována  

jako organická jednota všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická 

pro daného jedince, utvářená a projevující se v jeho chování. 22 

Osobnost je psychofyzická jednota, tedy jednota těla a duše. Jako je každý 

člověk charakteristický svým zevnějškem, tak i psychické stavy, procesy a vlastnosti 

jsou u konkrétního jedince uspořádány jedinečným individuálním způsobem  

a z pohledu psychologie nemohou existovat dva lidé se shodnou osobností. Lidé jsou si 

však v některých vlastnostech podobní a právě z tohoto faktu vycházejí různé teorie 

osobnosti.  

Základem rozdílů mezi lidmi je nejen dědičná výbava a nestejné vrozené vlohy, 

ale i odlišné životní zkušenosti z různých vývojových prostředí. Člověk je také 

formován okolní společností, bez společnosti bychom ztráceli podstatu své osobnosti. 

Člověk se ve společnosti učí nejen socializovat své biologické potřeby, ale osvojuje  

si různé sociální role, které působí na základní osobnost tím, že některé rysy zesiluje  

a jiné stírá. 

K popsání osobnosti člověka pak psychologie zavádí pojem struktury, které 

vyjadřují určité uspořádání prvků osobnosti, tj. vlastností. Struktura osobnosti  

se sestává z jednotlivých kategorií, jejichž pochopení je podstatné pro porozumění 

struktuře osobnosti pachatele.  

To, co žene člověka k určité činnosti, o co usiluje a k čemu směřuje, se nazývá 

motivace neboli aktivačně motivační vlastnosti. Patří sem motivace vnější i vnitřní, tedy 

naše pudy a cíle, ale i odměny a tresty, vzory a emoce. Další kategorií jsou  

                                                 
22 HOLEČEK, Václav, Jana MIŇHOVÁ a Pavel PRUNNER. Psychologie pro právníky. 2., rozš. vyd. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 351 s. Právnické učebnice (Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-065-9. s. 112 
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vztahově-postojové vlastnosti, charakter a postoje, které mají morální význam.  

Je to systém hodnot, kterým dává osobnost přednost a kterými řídí své jednání. 

Charakter lze popsat také podle vztahů jedince a to nejen k druhým, k práci a přírodě, 

ale také k sobě.  

Temperament (dynamické vlastnosti) je kategorie charakterizující průběh 

prožívání a chování jedince z pohledu dynamiky a intenzity. Seberegulační vlastnosti 

jsou podstatné proto, aby člověk na základě poznání sebe sama mohl efektivně řídit  

a kontrolovat své prožívání a chování. Řadíme sem především sebeuvědomování, 

sebepoznání, sebehodnocení, sebekritiku a svědomí. Další kategorií jsou schopnosti,  

jež určují, jak úspěšný může být jedinec v dané činnosti, resp. jaké má vlohy, speciální 

schopnosti a inteligenci. Každý z nás má i individuální vlastnosti psychických stavů  

a procesů, které vytvářejí zvláštnosti našeho vnímání, fantazie, tvořivosti, řeči, 

pozornosti, paměti, ale i chování v náročných životních situacích. 

 

3.1 Zkoumání osobnosti pachatele v psychologii 

Na rozdíl od kriminologie, která při zpracovávání svých teorií bere v potaz 

veškeré možné okolnosti, forenzní psychologie se zaměřuje především na zúčastněné 

jedince, včetně obětí i svědků. Ve forenzní psychologii může pojem osobnost nabývat 

různých poloh a to v závislosti na konkrétním postavení jedince; forenzní psychologie 

tak rozlišuje mezi osobností obviněného, obžalovaného, odsouzeného i propuštěného. 

Všechny  tyto pojmy zastřešuje společný název užívaný v kriminologii – osobnost 

pachatele.  

Forenzní psychologie se v souvislosti s osobností pachatele zajímá o dvě 

základní otázky. První otázka souvisí s duševními pochody a vlastnostmi osobnosti, 

zajímá se o to, jak jedinec dospěje k připravenosti jednat kriminálně. Druhá otázka pak 

směřuje k tomu, zda se osobnost pachatelů nějak odlišuje od osobnosti nepachatelů,  

a v případě, že se odlišují, snaží se zjistit v čem. Tyto dvě otázky zjednodušeně 

vyjadřují pozici dvou základních přístupů v psychologii – dynamického  

a strukturálního. 
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3.1.1 Strukturální přístup 

Základem strukturálního přístupu je hledání odpovědi na otázku,  

zda se osobnost pachatelů vyznačuje určitými psychickými zvláštnostmi v porovnání  

s osobností nepachatelů. Vzhledem k tomu, že se strukturální přístup zabývá především 

tvorbou a zkoumáním psychologických typologií, je také často označován jako přístup 

typologický. 

Otázka, zda se pachatelé trestného činu zásadně liší po stránce svého 

psychického založení od většiny, která respektuje morální i právní normy, a jestliže ano, 

tak čím, zajímá lidské poznání již dlouhou dobu. V 19. a 20. století se v souvislosti 

s psychologií pachatele setkáváme s různými názory – od Lombrosovy teorie rozeného 

zločince až po teorii tzv. labelingu, dle které se pachatel od zbytku společnosti liší 

pouze tím, že jeho jednání je označeno jako kriminální.  

Tezi, že osobnost pachatele se od nekriminální většiny nějak zásadně  

a trvale liší, můžeme považovat za překonaný mýtus v kriminologii i ve forenzní 

psychologii. Postupem času bylo zjištěno, že veškeré vlastnosti a jejich kombinace, 

které byly v určitých typologiích připisovány pouze pachatelům, se vyskytují napříč 

populací, případně v některých jejích vrstvách a to aniž by tato vrstva byla nutně 

označována jako kriminální. Naopak, některé vlastnosti (fyzická zdatnost, 

egocentričnost, sociální necitlivost apod.) mohou být v dnešní době předpokladem 

k úspěšné profesionální kariéře.  

Na současné úrovni zkoumání se nepodařilo prokázat existenci určitých 

charakteristik, které by jedince předurčovaly ke kriminální kariéře, a proto by  

se vyskytovaly jen v populaci pachatelů. Na druhé straně však některé výzkumné studie 

potvrzují, že existují vysoce rizikové kombinace určitých vlastností, díky nimž má 

jedinec vyšší pravděpodobnost kolize se zákonem. Pomocí těchto teorií bývá 

vysvětlován výskyt tzv. černých ovcí v rodině, kdy i přes vhodné rodinné prostředí 

jedinec sklouzne ke kriminálnímu jednání. Při pozorování těchto případů nejsou 

zpravidla nalézány žádné rizikové vlivy ve vnějším prostředí a pozornost se proto 

soustřeďuje na vrozené osobnostní charakteristiky. Tým kanadských vědců pak zjistil, 
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že k rizikovým faktorům patří trojkombinace v podobě snížené úzkosti, zvýšené 

impulzivity a nezávislosti na odměně.  23 

Dnešní psychologické zkoumání pachatele se spíše než na hledání rozdílů  

mezi osobností kriminálního a nekriminálního jedince zaměřuje na co nejpřesnější 

poznání a popis samotné osobnosti pachatele a především na rozdíly mezi pachateli 

navzájem. Toto směřuje k typologickým úvahám, které jsou pro psychologii zcela 

běžné. Typologie stojí na předpokladu, že se určité vlastnosti sdružují a vytvářejí 

typické konstelace, na základě kterých lze populaci rozdělit do určitých skupin,  

tj. osobnostních typů. 

Existuje celá škála různých typologií. Já pro svoji práci vybrala typologii 

Čírtkové (Forenzní psychologie, 2004), která vznikla zobecněním mnohých autorských 

typologií, a která respektuje také forenzně významné psychické poruchy. Typologie 

zahrnuje pět osobnostních typů: socializovaný, neurotický, psychopatický, mentálně 

nedostačivý a psychotický.  

Socializovaný typ 

Tento typ je též nazýván jako normální, což vystihuje velmi důležitou okolnost 

– jedná se o osobnost, na kterou se vztahují všeobecné poznatky o prožívání  

a chování, a reakce na spáchaný čin u takových osob odpovídají běžným představám 

(lítost, smutek, otřesené sebevědomí apod.). Spáchaný skutek má epizodický charakter  

a je často výsledkem situačních tlaků, nedbalosti a neznalosti. Motivace ke spáchání 

činu bývá průhledná a lze ji pochopit i z pohledu vnějších posuzovatelů.  S pachatelem 

lze poměrně snadno navázat kontakt a snadno na něj působí prvky, které u ostatních 

selhávají, např. morální apel a apel na citové vazby k blízkým lidem. 

Neurotický typ 

Neurotický typ je nápadná osobnost, u které se vyskytují větší či menší 

neurotické poruchy. Mezi neurotické poruchy řadíme hysterické reakce, depresivní 

                                                 
23 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 

431 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-864-7386-4. s. 67 
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ladění, zvýšenou úzkostnost a dráždivost nebo například nutkavé vtíravé představy  

a úkony. Tyto prvky se pak přirozeně promítají i do samotného kriminálního jednání, 

především do motivace a způsobu spáchání činu.  

Co se motivace týče, je kriminální jednání důsledkem nevyřešených 

emocionálních konfliktů především v rodině. Samotné jednání tak nemá směřovat  

vůči společnosti, ale přímo proti vlastní rodině, má být jakýmsi protestem proti ní. 

Může se tak jednat o reakci na přehlížení otcem či na netrpělivost z prodlužované 

závislosti na rodičích. Způsob spáchání činu má typický neurotický rukopis,  

např. zanechání stop, chaotický útěk z místa či neúčelový charakter jednání. 

Zacházení s neurotickým pachatelem je poněkud komplikovanější  

než u pachatele socializovaného. Zdůrazňuje se především zachování pozitivní 

atmosféry a přímé jednání. Většina z nich má fungující svědomí, proto je možné 

apelovat na morální hodnoty.  

Psychopatický typ 

U psychopatického typu hraje významnou roli přímo osobnost, její charakterové 

a temperamentové vlastnosti, a to jak při motivaci, tak při spáchání trestného činu. 

Samotný název – psychopatická osobnost, v současné době označována zpravidla jako 

disociální porucha osobnosti – je psychiatrickou diagnózou, která se používá  

pro jedince projevující se svéráznými způsoby chování a prožívání. Jedná se o relativně 

trvalou odchylku osobnosti. I kriminální jednání je výrazem této poruchy. Je také 

výrazem odmítání, nerespektování a porušování různých sociálních norem,  

proto se v odborné literatuře též objevuje výraz sociopat.  

V kriminální populaci se objevuje velké procento psychopatů, čísla jednotlivých 

výzkumů se sice liší, nicméně dolní hranice pravděpodobného zastoupení se pohybuje 

kolem 30%. Zvláště velký počet psychopatů je též mezi recidivisty, což shodně tvrdí 

většina studií. 

I při minimální průpravě a informovanosti není v praxi obtížné tento typ 

osobnosti rozpoznat. Najít však účinný způsob komunikace a interakce je složité  

i pro odborníka. Díky jejich oploštěné emocionalitě totiž selhávají postupy kladné 
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stimulace, apelu na morální hodnoty i svědomí. Nebezpečná je kombinace s vysokou 

inteligencí, kdy tento typ efektivně zvládne využít každého zaváhání vyšetřovatele, 

dokáže s ním obstojně manipulovat a tím mařit vyšetřování. Jsou problematičtí  

i v roli vězňů, kdy se nebojí personál vydírat například sebepoškozováním. 

Mentálně nedostačivý typ  

Pachatel tohoto typu se vyznačuje především nízkou inteligencí a jeho obecné 

rozumové schopnosti jsou nižší, než je obvyklé. Tomuto odpovídá i jeho trestná činnost, 

která nebývá promyšlená, je většinou jednoduchá a přímočará. Tento typ se často 

dopouští násilné trestné činnosti, sexuálních útoků vůči neadekvátním objektům, také 

zpravidla bývá vykonavatelem nápadů a iniciativy druhých.  

Rozpoznat tento typ pachatele bývá lehké, kdy nízkou rozumovou vybavenost 

nelze přehlédnout například při způsobu vyjadřování, kontakt s ním však přináší riziko 

zvýšené sugestibility. U mentálně nedostačivého typu se předpokládá větší 

ovlivnitelnost ve smyslu nekritického přijímání názorů druhých, což se projevuje jednak 

dílčími nespolehlivými výpověďmi, bludnými závěry i nepravdivým sebepoznáním.  

Psychotický typ 

Psychotický typ je takový, který trpí v době spáchání trestného činu některou 

z duševních chorob neboli psychózou. Povětšinou páchají násilné trestné činy, které 

jsou nápadné svojí bizarností, nesrozumitelností a neméně často i brutalitou. V těchto 

činech se také odráží aktuální fáze jejich duševní choroby.  

Obecná věrohodnost psychotického typu je mizivá. Nelze však říci, že tento typ 

pachatele není schopen podat v konkrétním případě věrohodnou výpověď. Je nezbytné 

ji však pokaždé náležitě přezkoumat. Motivace psychotiků ke spáchání trestného činu 

bývá často nečitelná, zvrácená i nepochopitelná. Příznaky psychotického jednání  

by měly být vždy důvodem k přizvání znalce psychiatra, event. psychologa. 
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3.1.2 Dynamický přístup 

Dynamický neboli procesní přístup zkoumání osobnosti je spojený s psychologií 

kriminálního jednání. Zaměřuje se na analýzu a výklad psychických dějů, které pachatel 

zažívá před, v průběhu a po spáchání trestného činu. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o specifickou činnost, nezabývá se tímto přímo samotná psychologie, ale spíše 

psychologie kriminální. 

Koncepcí kriminálního jednání existuje mnoho, a i přesto, že se mezi nimi 

vyskytují větší či menší názorové rozdíly, došlo k určité shodě v potvrzení znaků, které 

jsou příznačné pro kriminální jednání. Tyto znaky uvádí například Čírtková (Forenzní 

psychologie, 2004). Pro kriminální jednání jsou tedy příznačné následující znaky: 

- sklon k bezprostřednímu, neodkladnému uspokojení potřeb (nezdrženlivost), 

- sklon k subjektivizaci a relativizaci morálních a právních norem 

(egocentrismus),  

- pozměněné, hendikepované motivační pochody v různé podobě, například 

přeskakování určitých fází rozhodování (impulzivita), nefungující vnitřní 

zábrany (charakterové deficity), neutralizace důsledků jednání (bagatelizace 

způsobené újmy) apod. 

Tato zjištění jsou zajímavým příspěvkem v metodologii forenzně 

psychologických výzkumů a umožňují hledat nové postupy poznávání osobnosti 

pachatele také v kriminologii. 

 

3.2 Kriminální jednání a jeho motivace 

Kriminální jednání může mít celou řadu různých podob. Od jednání řízeného, 

které je charakteristické přípravou nástrojů, situace a typováním oběti, přes krizové 

jednání, které se vyznačuje tím, že pachatel není schopen řešit daný problém jinak,  

až po jednání reaktivní, které nebývá připravované. V tomto případě se jedná především  
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o tzv. situační delikty, na jejichž spáchání se výrazněji podílí vhodná situace,  

např. provokující oběť u násilných nebo sexuálně motivovaných trestných činů. 24 

Bezprostředním determinantem chování je motivace, která se skládá z vnitřních 

pohnutek, motivů, a vnějších pobídek, incentivů. Motivem mohou být například 

potřeby, ať už biologické či sociální, zájmy, city, představy apod., vnější pobídkou 

může být například lákavá příležitost bez rizika odcizit určitou věc. Každé lidské 

jednání, tedy i to kriminální, je nějak motivované. Nelze hovořit o jednání  

bez motivace. Ne všechny motivy jsou však jasné a ne všechny musí být vědomé.  

Do motivace se často promítá i souvislost mezi kriminálním jednáním a určitou 

abnormalitou osobnosti, nejčastěji označovanou jako porucha osobnosti.  

Zjištění motivace trestného činu je podstatné pro celé trestní řízení. Od motivace 

se odvíjí nejen právní kvalifikace, ale i určení druhu a výše trestu. Je nezbytná  

pro stanovení přístupu k pachateli v průběhu vyšetřování, například bude-li pachatel 

vyšetřován na svobodě, či zda je potřeba vzetí do vazby.  

Rozborem motivace hledáme odpověď na otázku, proč se jedinec zachoval tak, 

jak se zachoval, a snažíme se zjistit důvody, které by učinily pachatelovo chování 

srozumitelnějším pro vnějšího pozorovatele. Ve forenzním měřítku dochází  

ke zkoumání motivace na dvou základních úrovních. Základem je zkoumání motivace 

v obecné, teoretické poloze, druhý pohled zkoumání se zaměřuje na motivaci 

v konkrétním kriminálním případě.  

 

3.2.1 Obecná rovina kriminální motivace  

Zkoumání kriminální motivace je předmětem psychologie i kriminologie. 

Psychology zajímá motivace, která trestný čin spouští, kriminology zajímají zase 

příčiny, které produkují trestnou činnost. Společně se tedy snaží zjistit faktory, které 

objasňují, proč dochází ke kriminálnímu jednání.  

Motivy nelze dělit na ty, které mohou fungovat jako zdroj kriminálního jednání 

a na ty, které tak fungovat nemohou. Každý motiv totiž v určitém případě může působit 

                                                 
24 NETÍK, Karel, Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ. Psychologie v právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

1997, x, 140 s. Beckova skripta. ISBN 80-717-9177-6. s. 51 
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jako kriminogenní. Dřívější teorie, že existuje jakýsi kriminální pud, který pohání  

ke kriminální činnosti, je dnes již dávno překonán. Naopak se v dnešních výzkumech 

prokazuje, že pachatelé mají často zformované pohnutky způsobem, který odpovídá 

běžnému rozpětí motivace. Rozdíl mezi kriminálním a nekriminálním jedincem je proto 

potřeba hledat nikoliv v motivech, ale v motivačních procesech, ve kterých se projevují 

osobnostní charakteristiky a situační faktory.  

Tímto se zkoumání motivace posouvá k empirickým výzkumům, které  

se zakládají na teoretických koncepcích. Tyto koncepce popisují motivaci jako velice 

složitý proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů současných i minulých, vnitřních 

a vnějších, a které jsou založené na teoriích hlavních psychologických proudů. 

Například psychoanalytický přístup vidí příčinu kriminálního jednání v konfliktech 

z raného dětství, přístup behaviorální přikládá velký význam sociálnímu učení. 

 

3.2.2 Kriminální motivace konkrétního činu 

Teoretické poznatky o motivaci získané kriminologickou psychologií jsou 

v praxi využívány při zjišťování motivace konkrétního pachatele trestného činu. 

Analýza motivace je součástí objasňování subjektivní stránky trestného činu.  

Zejména u násilných trestných činů, které směřují proti životu a zdraví, 

představuje motivace velmi důležitý okamžik pro celé právní posouzení případu, 

protože odlišné názory na motivaci mohou zakládat odlišné právní stanovisko ve věci. 

V případě nejednoznačnosti přicházejí na řadu soudní expertízy. Zavinění, jakožto 

obligatorní znak subjektivní stránky trestného činu, znamená, že pachatel chtěl a měl 

v úmyslu poškodit chráněnou hodnotu a také věděl, že jeho jednání k tomuto směřuje.  

Proto je u násilí proti jinému třeba zkoumat, zda si byl pachatel vědom toho,  

co může svým jednáním způsobit, a zda měl své jednání pod kontrolou, či zda jeho 

jednání bylo poháněno afektem. V expertízách se pak hodnotí nejen vlastní motivace 

k činu, ale i celková osobnost, zejména frustrační tolerance, citová plochost, sklony 

k sebelítosti apod. 25 

                                                 
25 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, 

431 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-864-7386-4. 
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Právní či morální hodnocení motivace však psychologickým expertům 

nepřísluší. V trestním právu je považována zavrženíhodná pohnutka jakožto přitěžující 

okolnost (písm. b § 42 zákona č. 40/2009Sb., trestního zákoníku 26). Zavrženíhodnost je 

odvozena od převládajícího morálního úsudku, proto je věcí soudu, jak konkrétní motiv 

posoudí. Obecně ale za zavrženíhodný motiv bývá považována hamižnost (zisk 

majetkového prospěchu i „přes mrtvoly“) nebo tzv. krycí vražda, kdy k usmrcení 

člověka dojde jen proto, že pachatel chtěl zamaskovat svůj původní čin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
26 Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
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4 Násilná kriminalita a její pachatelé 

 

S pojmy násilí, agrese, agresivita a násilná kriminalita se setkáváme v médiích 

téměř denně a této problematice je obecně věnována značná pozornost. Stav  

nebo úroveň násilné kriminality lze také považovat za jistý ukazatel míry úspěšnosti 

státu a společnosti v kontrole kriminality. Vysoký výskyt násilné kriminality totiž  

u občanů oprávněně vyvolává pocit strachu a nejistoty.  

Proto jsem si ji i já vybrala pro svoji diplomovou práci. V této kapitole se budu 

nejprve věnovat samotnému vymezení pojmu násilná kriminalita a pojmům 

souvisejícím, vymezím trestné činy, které pod násilnou kriminalitu spadají, pokusím  

se popsat typické pachatele těchto činů a zaměřím se samozřejmě i na prevenci  

proti tomuto druhu kriminality.  

 

4.1 Vymezení násilné kriminality a souvisejících pojmů 

Pojem násilná kriminalita vychází z provedení spáchání trestného činu  

a zahrnuje ty trestné činy, jejichž hlavní charakteristikou je poškození či destrukce 

zájmu chráněného zákonem. Jiné okruhy trestných činů, například sexuální  

nebo majetkové, bývají definovány na odlišných základech, v těchto případech  

na motivaci pachatele, resp. na hodnotě, kterou pachatel chce získat, čímž může  

u některých trestných činů docházet k zařazování do dvou kategorií zároveň (například 

znásilnění).  

Pojem násilná kriminalita je pojmem kriminologickým, trestní právo tohoto 

pojmu jakožto souhrnu skutkových podstat obsahujících násilí nepoužívá. Zároveň však 

pojmu bývá užíváno, co se struktury týče, velmi nejednotně. Rozdíly se projevují 

například v míře zahrnování násilí směřujícího vůči osobě nebo i proti majetku. Další 

rozdíl spočívá v tom, zda se mezi násilnou kriminalitu řadí i projevy verbální  

a psychické nebo jen fyzické.  

 K objasnění pojmu násilná kriminalita je také potřeba vymezit samotný pojem 

násilí. Ani ten však bohužel není naším trestním zákoníkem definován, pouze  
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v § 119 TZ rozšiřuje zákon trestné činy spáchané násilím i o činy spáchané uvedením 

oběti pachatelem do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným obdobným způsobem. 27 

Z kriminologického pohledu však v tomto případě k násilí nedochází. 

Výklad násilí podává česká trestněprávní doktrína jako „použití fyzické síly 

k překonání nebo zamezení kladeného nebo očekávaného odporu“. 28 Tato definice 

bezpochyby nezahrnuje všechny formy násilí, protože násilí v trestných činech není 

užito jen jako prostředku k překonání odporu, ale násilí mnohdy bývá cílem trestného 

činu (například vražda z nenávisti).  

Pro účely této práce bude pojem násilí používán jako chování jedince  

nebo skupiny osob, které vědomě ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné 

osoby nebo věci. 29 Od toho se odvíjí užití pojmu násilná kriminalita, který je v této 

práci vymezen shodně s širším kriminologickým pojetím, tedy jako úmyslné užití 

fyzického násilí a hrozby násilí proti jiné osobě i proti věcem, a také násilí psychické, 

kam řadíme násilí sociální, verbální a ekonomické, které jsou tak typické pro domácí 

násilí (kapitola 5).  

V souvislosti s násilnou kriminalitou se můžeme setkat ještě s pojmy hostilita, 

což je obecný nepřátelský postoj k lidem. Forenzní psychologové takto označují osoby, 

které se vyznačují nepřátelským postojem, záští k lidem spjatou s pocitem křivdy, 

podezíravostí a hněvem. Dalším pojmem, který se v souvislosti s násilnou kriminalitou 

objevuje, je brutalita. Brutalita je charakterizována jako psychická vlastnost, která  

se projevuje jako bezcitné jednání zaměřené na způsobení bolesti jiným lidem s cílem 

dosáhnout zamýšleného cíle (brutalita jako prostředek). V mnoha případech je však 

jediným cílem uspokojení ze samotného týrání jedince.30 

 

                                                 
27 Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
28 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 15 
29 MAREŠOVÁ, Alena, Radovan HAVEL, Milada MARTINKOVÁ a Miroslav TAMCHYNA. Násilná 

kriminalita v nejisté době. Vydání první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, 140 

stran. ISBN 978-80-7338-149-3. s. 114 
30 MAREŠOVÁ, Alena, Radovan HAVEL, Milada MARTINKOVÁ a Miroslav TAMCHYNA. Násilná 

kriminalita v nejisté době. Vydání první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, 140 

stran. ISBN 978-80-7338-149-3. s. 114 
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4.1.1 Agrese a kriminální agrese 

Vedle pojmu násilí je z kriminologického pohledu potřeba se zabývat i pojmem 

agrese. I tento pojem nemá jednoznačné vymezení. Někteří autoři jej chápou jako 

synonymum ke slovu násilí, jiní jej považují za podmnožinu násilí a pojímají jej 

poněkud úžeji. Takto je také agrese chápána českou trestněprávní naukou. Agresi 

můžeme definovat jako „destruktivní chování, směřující k fyzickému, slovnímu  

nebo symbolickému útoku vůči jinému jedinci či předmětu“ (Joža Spurný 31). Agresi lze 

též definovat jako “záměrné chování, jehož cílem je ublížit jinému člověku“ 32 nebo 

také jako „reakci či útočné chování, jehož cílem je poškodit či zničit objekt“. 33 Někteří, 

zejména pak zahraniční autoři, naopak vnímají agresi šířeji než násilí a násilí považují 

za nejméně akceptovatelnou formu agrese. 

Ne každé agresivní chování však překračuje společenské normy a ne každé 

agresivní chování je postihováno trestním řádem. Je proto potřeba odlišovat od agrese 

prosté agresi kriminální, která je trestním právem postihována. Kriminální agresi lze 

definovat jako takové užití fyzické síly, její hrozby či jiného verbálního útoku 

(pomluvy, urážky) s cílem poškodit objekt činnosti či zabránit jeho útočnému chování, 

ohrožující nebo porušující zájmy chráněné trestním zákonem. 34 

Jak z definice vyplývá, kriminální agrese může být nejen útočná, ofenzivní,  

ale i obranná, defenzivní. Rozlišujícím kritériem bývá motivace, resp. doprovázející 

afekt. Ofenzivní agrese bývá spojena se zlobným afektem, defenzivní pak se strachem, 

s čímž se můžeme setkat například u excesu z mezí nutné obrany nebo u zakrývacích 

vražd.  

 

                                                 
31 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. 
32 DIANIŠKA, Gustáv. Kriminológia. 1. Vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 

326 s. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-198-4. 
33 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. 
34 NETÍK, Karel, Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ. Psychologie v právu. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

1997, x, 140 s. Beckova skripta. ISBN 80-717-9177-6. 
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Samotné kriminálně agresivní chování může probíhat ve dvou základních 

formách35: 

1. chladná nebo instrumentální agrese (také programovaná nebo cílevědomá), 

kdy se jedná o řízené, plánovité chování spontánní povahy bez výraznějšího emočního 

doprovodu, chybí zde afektivní doprovod i nepřátelský postoj k oběti, má relativně 

krátké trvání a objevuje se zde spíše nízká intenzita agrese, agresivita slouží  

jako prostředek k dosažení cíle; 

2. afektivní nebo expresivní agrese je reaktivní agrese doprovázená 

emocionálním či jiným vzrušením, jedná se o neplánovité, neřízené chování, které 

vzniká v důsledku předchozí konfliktní interakce s obětí, cílem chování je samotná 

agrese.  

 

4.2 Násilné trestné činy 

Násilné trestné činy můžeme rozdělit do několika dílčích skupin, které se  

od sebe odlišují zejména způsobem vyjádření skutkové podstaty, účelem prováděného 

násilí a také tím, v jaké míře je použití násilí pro jejich spáchání typické.36 

Mezi násilné trestné činy bezpochyby patří ty, u nichž skutková podstata 

vyžaduje naplnění znaku násilí nebo pohrůžky násilím a jedná se přitom o násilí 

instrumentální; tj. násilí je prostředkem k dosažení jiného cíle. Do této skupiny  

se typicky řadí loupež (§ 173 TZ), vydírání (§ 175 TZ) nebo násilí proti úřední osobě  

(§ 325 odst. 1 TZ). 37 

Další kategorií jsou ty trestné činy, u nichž skutková podstata výslovně požaduje 

naplnění znaku násilí nebo pohrůžky násilím. V tomto případě nejde o násilí 

                                                 
35 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. 
36 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 20 
37 Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
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instrumentální, nýbrž samotné násilí je zde cílem. Zařadit bychom sem mohli násilí 

proti skupině obyvatel a proti jednotlivci dle § 325 TZ. 38 

Třetí skupinou trestných činů jsou ty, u kterých není násilí nebo pohrůžka 

násilím přímo skutkovou podstatou vyžadována, ale zároveň je pro tyto delikty násilné 

jednání pachatele typické. Patří sem některé trestné činy proti životu a zdraví (vražda, 

ublížení na zdraví), které vždy nemusí být výsledkem násilného jednání, nicméně 

většinou tomu tak je.  

Do poslední skupiny násilných trestných činů bychom zařadili ty, u nichž násilí 

nebo pohrůžka násilím není znakem skutkové podstaty ani pro ně není násilí úplně 

typické, avšak násilí u těchto činů nelze považovat za ojedinělý jev. Konkrétně se může 

jednat o omezení nebo zbavení osobní svobody. 

Výše uvedené trestné činy nejsou a ani nemohou být uvedeny ve zvláštní části 

trestního zákoníku jako ucelená skupina trestných činů, jsou tedy rozptýleny po celé 

zvláštní části trestního zákoníku. Pro následující text jsou podstatné zejména trestné 

činy proti životu a zdraví z hlavy první, konkrétně vražda (§ 140 TZ), těžké ublížení  

na zdraví (§ 145 TZ), ublížení na zdraví (§ 146 TZ), z hlavy druhé pak zbavení  

a omezování osobní svobody (§ 170 a § 171 TZ), vydírání (§ 175), z hlavy třetí,  

kde jsou trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, nás bude zajímat 

znásilnění (§185 TZ) a sexuální nátlak (§ 186 TZ), a z hlavy čtvrté, proti rodině  

a dětem, týrání svěřené osoby (§ 198 TZ) a týrání osoby žijící ve společném obydlí  

(§ 199 TZ). Všechny tyto trestné činy totiž úzce souvisí s domácím násilím, kterému se 

budu věnovat v kapitole páté. 39 

 

4.3 Pachatelé násilné kriminality  

Pachatelé násilné kriminality představují velice různorodý soubor jedinců. 

Stejně jako na jiné pachatele na ně lze aplikovat obecné typologie pachatelů, například 

                                                 
38 Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
39 Zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-08].  Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
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typologii Čírtkové (blíže v kapitole 3.1.1). Pachatele lze také dělit do různých skupin, 

například dle motivace, charakteru vztahu k oběti apod.  

Vzhledem k tomu, kolik různých trestných činů lze pod pojem násilná 

kriminalita zařadit, je jasné, že pro pachatele násilné kriminality je velice těžké najít 

společné znaky. Může se nabízet, že společným znakem je tendence k agresivitě. Tato 

myšlenka s ohledem na různé motivace a situační faktory není tak úplně správná.  

Při jisté míře zobecnění lze však říci, že psychopati s agresivními sklony se v násilné 

kriminalitě vyskytují poměrně často. 40 Obecně se v literatuře též uvádí,  

že pro pachatele násilné kriminality je typický nižší intelekt a sklony k užívání 

návykových látek. 

Tato skupina pachatelů je tak různorodá, že i v případě, že bychom svoji 

pozornost soustředili například jen na osobnost pachatele vraždy, stále nebudeme 

nacházet, tedy kromě výsledku jednání, kterým je usmrcená oběť, prakticky žádné 

spojovací články. Konkrétně u pachatelů vražd byla snaha vytvořit různé typologie, 

jejich praktický přínos je však velice malý.  

Pokud bychom chtěli popsat typické znaky pachatele vraždy, museli bychom je 

rozdělit podle určitých kritérií – nejčastěji podle pohlaví, věku nebo podle vztahu 

pachatele a oběti (pachatelé vražd partnerů, rodičů či dětí). Empirické výzkumy 

dokazují, že vraždy mezi blízkými příbuznými a partnery jsou typickými úmyslnými 

usmrceními, zkoumání typologií těchto pachatelů proto může pomoci například  

při odhalování či vyšetřování takových činů. 41 

Například ženy – vražedkyně se dle výzkumů dopouštějí nejčastěji vražd 

v rodině, téměř v polovině případů je obětí manžel. Nejčastější motivací bývá  

tzv. „krizová“ motivace, neboli dlouhodobý krizový vztah s obětí, a patologická 

motivace.  Ženy často vraždí ve svém bytě, nejčastěji v kuchyni a vražedným nástrojem 

bývá kuchyňský nůž, který bývá po ruce v okamžiku konfliktu. Podíl žen na vraždách 

v ČR se pak z dlouhodobějšího hlediska pohybuje kolem 13%.  42 

                                                 
40 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 34 
41 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 34 
42 KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2005. ISBN 80-717-9813-4. s. 400 
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Určité charakteristiky se dají vypozorovat i u vrahů partnerů obecně.  

Dle Heretika 43 je pro vrahy partnerů typické, že pocházejí z úplných vícečetných rodin, 

kde nevládlo harmonické prostředí. Pachatelům mužského i ženského pohlaví bývá 

kolem čtyřiceti let, motivem je téměř vždy dlouhodobý krizový vztah, který plyne 

z neshod ohledně financí či intimního života. Pachatelé často jednají v silném afektu  

a vraždu si předem nijak neplánují.  

Určitá specifika mají i další „rodinné“ vraždy. U vrahů rodičů lze vypozorovat 

několik skupin, například děti týrané, citově chladné, emočně oploštěné, duševně 

nemocné, ale i vrahy zištné či rituální. Častým případem je silná dominance otce, který 

tyranizuje rodinu a syn pak v důsledku tohoto konfliktu otce usmrtí. V tomto 

konkrétním případě je spíše náhodou, kdo z agresorů bude obětí a kdo pachatelem.  

U vraždy matek může jít o podobný motiv, častěji se však jedná o dlouhodobý krizový 

vztah, u kterého dojde k vyhrocení v důsledku aktuálního konfliktu. Za vzácné pak 

můžeme považovat vraždy mezi sourozenci, kde bývá nejčastější motivací žárlivost. 

 

4.4 Fenomenologie násilné kriminality 

Za důležité mi přijde zmínit i základní statistické údaje, jejichž analýza patří 

mezi standardní kriminologické metody. Statistiky obsahují zajímavé údaje o stavu, 

objasněnosti i struktuře kriminality, z čehož lze vyčíst významná zjištění o účinnosti 

trestů, četnost jednotlivých trestných činů, rozdíly v páchání násilné kriminality 

v jednotlivých krajích apod.  

 

4.4.1 Policejní klasifikace trestných činů 

Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, klasifikace trestných činů  

a konkrétní vymezení násilné kriminality je velice nejednotné a to především proto,  

že při klasifikaci lze vycházet z několika různých prvků, tj. motivace, způsobu 

provedení, dle objektu apod.  

                                                 
43 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 34 
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V praxi se proto při zkoumání násilné kriminality vychází z kriminální statistiky 

Policie ČR, která je základním zdrojem zjevné kriminality. Pramenem pro tvorbu 

kriminální statistiky je systém ESSK neboli Evidenčně statistický systém.  

Ten jednotlivé trestné činy označuje trojčíslím, které vyjadřuje závažnost trestního 

jednání. Čísla přidělená násilné kriminalitě se nacházejí v příloze. 

I v této klasifikaci se bohužel objevují nepřesnosti. Například do násilné 

kriminality zařazuje usmrcení z nedbalosti, kde z kriminologického hlediska nejde  

o úmyslné působení fyzickou silou. Násilí nenajdeme ani u trestného činu opuštění 

dítěte (§ 195 TZ). Naopak zde nejsou zahrnuty trestné činy, které násilným způsobem 

páchány jsou, zejména znásilnění a sexuální nátlak nebo výtržnictví. Tato klasifikace 

pak nerozlišuje způsob spáchání u jednotlivých činů a nezjišťuje, zda byly skutečně 

spáchány násilným způsobem či nikoliv.  

 

4.4.2 Stav násilné kriminality  

Struktura celkově evidované kriminality dle policejních statistik se již léta 

nemění a podíl násilné kriminality na celkově evidované kriminalitě tvoří 6%, což je 

cca 20.000 trestných činů ročně. Nutno podotknout, že v posledních třech letech 

zaznamenáváme mírný pokles, v roce 2014 bylo evidováno „pouze“ 17.000 násilných 

trestných činů. 44  

Násilná kriminalita nemá mezi spáchanými trestnými činy velký podíl, její 

význam je však mnohem větší. Jak již bylo uvedeno, statistické ukazatele násilné 

kriminality lze považovat za určitý ukazatel míry úspěšnosti v kontrole kriminality. 

Pokud je násilná kriminalita úspěšně potlačována, zvyšuje se zároveň bezpečnost 

občanů, neboť právě násilné trestné činy patří mezi ty nejzávažnější. 

 

                                                 
44 MAREŠOVÁ, Alena a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2014. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-150-9.  
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4.4.3 Objasněnost násilné kriminality  

Objasněnost násilné kriminality je poměrně vysoká, standardně se pohybuje  

přes 70%, přičemž objasněnost vražd je ještě mnohem vyšší – mnohdy i přes 90%. 

V roce 2013 dokonce evidujeme objasněnost u vražd 95%! 45 Naopak loupeže jsou 

jedním z druhů násilné kriminality s poměrně nízkým procentem objasněných skutků, 

v roce 2013 to bylo pouze 53%. 46 

K takto vysoké objasněnosti přispívají zejména specifika násilné kriminality. 

Tím je téměř vždy, mimo případů dokonaného usmrcení, přítomnost minimálně jednoho 

svědka. Časté je také zanechání množství biologických stop na místě činu. Právě stopy 

přítomné na místě činu či na těle oběti nebo pachatele, případně stopy na předmětech 

použitých k násilné činnosti, přispívají k vyšší objasněnosti. 

 

4.4.4 Struktura násilné kriminality 

Jak již bylo řečeno, podíl násilné kriminality na celkové kriminalitě  

se dlouhodobě pohybuje kolem 6%. Jaká je ale struktura trestných činů uvnitř násilné 

kriminality? Největší zastoupení má ublížení na zdraví (v roce 2013 cca 29%) a loupež 

(cca 16%), naopak nejmenší zastoupení mají vraždy (cca 1%) a vydírání (cca 8%). 47 

Pokud bychom se podívali na strukturu kriminality z hlediska krajů, zjistíme,  

že nejvíce násilných trestných činů bývá evidováno v Moravskoslezském kraji, za něj  

se pak řadí Praha a kraj Středočeský. Naopak nejméně je násilnou kriminalitou postižen 

kraj Vysočina a Pardubický kraj. Mezi nejúspěšnější kraje v objasňování násilné trestné 

činnosti pak patří kraj Karlovarský, Jihočeský a Zlínský, na opačném konci této 

statistiky najdeme Prahu a kraj Jihomoravský.48  

 

                                                 
45 MAREŠOVÁ, Alena a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2014. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-150-9. 
46 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 225 
47 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 226 
48 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 32 
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4.5 Prevence násilné kriminality 

Prevence kriminality je jednou ze dvou komponent kontroly kriminality. Druhá 

složka kontroly kriminality je složka represivní. Prevenci kriminality lze definovat jako 

opatření, činnosti, aktivity, které mají ochranný charakter a přijímají se na předcházení 

trestné činnosti. 49 Podstatou prevence kriminality je především podporovat pozitivní 

faktory, které kriminalitu snižují a předcházet faktorům negativním, které vedou  

ke kriminalitě.  

Vzhledem k tomu, jak je násilná kriminalita rozmanitá, zahrnuje mnoho typů 

pachatelů, různorodé oběti a spoustu motivů, nelze stanovit konkrétní prevenční 

mechanismy, které by zamezily všem druhům násilné trestné činnosti.  

Obecně má prevence kriminality dvě základní hlediska, dle kterých se dále dělí. 

Dle cílového objektu lze prevenci kriminality dělit na sociální, situační a viktimizační. 

Zaměřuje se tedy buď na pachatele kriminality, na situaci, kdy je kriminalita páchána 

nebo na oběť kriminality. V druhém případě je kritérium dělení vývojové stadium 

trestné činnosti. Primární směřuje ke společnosti jako celku, sekundární prevence  

se zaměřuje na potenciální pachatele a oběti, které vykazují kriminogenní znaky, 

terciální prevence pak působí na pachatele a oběti po spáchání trestného činu.  

 

4.5.1 Sociální prevence  

Obecně je sociální prevence prevencí všech sociálně patologických jevů  

a to včetně těch kriminálních. Sociální prevence je komplexní systém, který je součástí 

sociální politiky. Její podstatou je vytváření příznivých podmínek v oblasti sociální, 

kulturní, ekonomické, výchovně vzdělávací, v oblasti zaměstnanosti, bydlení, využití 

volného času apod. Jde tedy o vytváření takových podmínek, aby se člověk nestal 

pachatelem trestného činu, anebo aby v páchání trestných činů nepokračoval. 50  

                                                 
49 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 171 
50 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 173 
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Konkrétně u násilné kriminality lze ovlivnit některé kriminogenní faktory, jedná 

se však o prevenci komplexní a dlouhodobou, která přináší jen velmi pomalé výsledky. 

Násilná kriminalita je nejčastěji spojována s nesprávnou výchovou v rodině, užíváním 

návykových látek, se stále se zvyšující tolerancí k násilí ve společnosti i v médiích  

a také s duševními chorobami. 

Základ sociální prevence tvoří správná výchova v rodině. Právě nedostatky  

ve výchově mohou vést k tomu, že se jedinec nenaučí adekvátně reagovat na situace  

a správně tak regulovat násilí. K nápravě nedostatků ve výchově primárně slouží škola, 

podpora při realizaci volnočasových aktivit a příkladné chování vzorů.  

Vzory však nemusí mít jen mladá generace mezi sportovci, celebritami či jinými 

významnými osobnostmi, ale i veřejnost obecně. Pokud tito lidé mohou ovlivňovat 

společnost například v módě, stravování a oblečení, mohou svým příkladným chováním 

ovlivnit veřejnost i v otázkách morálních hodnot. Toho bývá také často využíváno 

v pozitivní reklamě případně v různých kampaních v rámci boje proti kriminalitě  

(například v dopravní kampani „Nemyslíš, zaplatíš“). Tyto kampaně bývají často 

považovány za velmi inspirativní a lze jen uvažovat, zda by svůj účel plnily například 

v boji proti domácímu násilí, šikaně na školách a užívání návykových látek. 

Mimo rodinu se na základním utváření hodnot a návyků podílí také škola. 

Kromě různých programů zaměřených na morálku, právo a etiku, by měly být děti 

podporovány ve spolupráci mezi studenty, ve společné „neučební“ aktivitě a především 

by měl učitel být přirozenou autoritou, která působí jako morální vzor. V rámci 

prevenčního působení na školách by měla být zaměřena pozornost na násilí 

uskutečňované přímo tam – tedy na šikanu, kdy by škola měla především spolupracovat 

s rodiči dítěte, v závažnějších případech pak kontaktovat pedagogicko-psychologickou 

poradnu, případně orgán sociálně právní ochrany dětí. 51  

Pokud se dítě dopustí činu jinak trestného, pro který není z důvodu věku trestně 

odpovědné, mohou mu být dle zákona č. 218/2003 Sb., zákona o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

                                                 
51 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 52 
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(zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 52, dále jen jako ZSVM, uložena výchovná 

opatření, například výchovné omezení, ochranná výchova, dohled probačního úředníka 

či ochranné léčení.  

Zákon dále odkazuje na probační a jiné školící programy, kterých může být 

použito v případě násilné kriminality mladistvých. Na mladistvé, kteří se dopustili 

trestné činnosti v souvislosti s agresivitou, nižší sebekontrolou a užíváním návykových 

látek, se zaměřuje program PROBOŠ akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti. Další 

probační program se nazývá „Proxima sociale“. Ten se vysloveně zaměřuje  

na mladistvé pachatele protiprávních činů, především na pachatele loupeží, ublížení  

na zdraví apod., a snaží se u nich posilovat pozitivní vazby v rodině i s vrstevníky, 

rozvíjet pracovní dovednosti a návyky a v neposlední řadě posilovat nekriminální 

vzorce chování a odpovědnost za sebe sama. 53 

Významným kriminogenním faktorem je i užívání alkoholu a jiných 

návykových látek. Alkohol nebo jiná návyková látka můžou ovlivnit chování nejen 

pachatele, který v důsledku toho může reagovat neadekvátně či bezdůvodně násilně,  

ale i oběti, která může mít při požití alkoholu sklon k nezodpovědnému  

až provokativnímu chování (často konfrontační násilné trestné činy mezi muži). 

Dlouhodobé užívání alkoholu má vliv nejen na fyzické zdraví člověka, ale i na jeho 

chování, sociální vazby či zaměstnanost. Celkový úpadek jedince v důsledku závislosti 

na návykových látkách s sebou může přinést mj. chudobu a tím i větší výskyt sporů 

mezi příbuznými o finance, což může vyústit až ve fyzické násilí. 

Jak ale bojovat proti tomuto fenoménu, který je veřejností široce akceptován  

a ve společnosti silně zakořeněn? Žádný zákon nezakazuje či neomezuje konzumaci 

alkoholu dospělými, zákon zakazuje pouze podávání alkoholu mladistvým. To však 

neznamená, že by mladiství alkohol nekonzumovali. Především na ně by pak měl být 

zaměřen boj proti alkoholismu, protože právě snižující se věk mladých konzumentů 

alkoholu může mít vliv na jejich kriminální život.  

                                                 
52 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-

11]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218 
53 Probační a mediační služba ČR. Zpráva o realizaci akreditovaných probačních programů v roce 2012. 

Praha: PMSČR, 2013, s. 23- 32.  

Dostupné z https://www.pmscr.cz/download/mladistvi_probacni_programy_Zprava_o_realizaci_2012.pdf 
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Jako problém se může jevit též přílišné prezentování násilí v médiích. Násilí je 

zobrazováno čím dál častěji i věrohodněji ve filmech, seriálech a hlavně v počítačových 

hrách. Zejména pak děti a mladiství mohou dojít k závěru, že zobrazované násilí je 

běžný stav věci, zobrazená realita života. Média však nelze pouze odsuzovat. Mají totiž 

velký potenciál působit na veřejnost, čehož je v poslední době využíváno 

prostřednictvím různých krátkých spotů. V současné době se z těchto spotů dozvídáme, 

jak pracovat s internetem, v budoucnu bychom se mohli dočkat například spotů 

zaměřených na právo a morálku. 54 

 

4.5.2 Situační prevence  

Na rozdíl od sociální prevence je situační prevence orientovaná přímo  

na kriminalitu, na ochranu veřejného pořádku, zdraví, bezpečnosti, života a majetku 

občanů. Situační prevence nejen ztěžuje potenciálnímu pachateli spáchat trestný čin, 

zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení pachatele především tím, že se zaměřuje  

na eliminaci situací vhodných ke spáchání trestného činu. 55 

Situační prevence je založena na poznatku, že pachatelé se snaží využít situaci, 

která může nahrávat spáchání trestného činu, a že určité druhy kriminality se objevují 

v určitých místech za určitých okolností (například kapesní krádeže v obchodech). 

Snaží se tedy spíše než na pachatelovy sklony či motivy působit na rozhodnutí pachatele 

spáchat trestný čin na určitém místě, v určitém čase. 

Oproti sociální prevenci je ta situační levnější, vykazuje rychlejší výsledky,  

ale její účinnost trvá kratší dobu, protože hrozí, že se kriminalita jen přesune na jiná 

místa, jiné oběti nebo jiné časové úseky.  

V praxi bývá nejčastěji využíváno v místech s vysokým rizikem páchání trestné 

činnosti kamerových systémů případně jiných modelů elektronické ostrahy.  

Se situační prevencí proti kriminalitě se mnohdy počítá i při územním plánování  

a úpravě městských aglomerací, ale také při navrhování předmětů každodenní potřeby, 

                                                 
54 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 55 
55 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 173 
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které jsou vybaveny „posílenou obranyschopností“ vůči různým druhům násilí, zejména 

proti loupeži. Může se například jednat o bezpečnostní batohy vybavené alarmem. 56 

Určitou míru situační prevence představuje i regulace držení střelných zbraní  

a střeliva, což se odráží i v empirickém výzkumu soudních spisů z let 2010-2012,  

kdy byl pouze nízký počet úmyslných úmrtí spáchán střelnou zbraní (cca 7%). 57 

Násilná kriminalita je však bohužel páchána většinou pomocí běžně dostupných 

nástrojů, zejména nůž, kladivo, sekera, telefonní kabel, polštář apod., kdy v tomto 

směru nelze pachateli nijak zabránit, aby těchto předmětů k násilné trestné činnosti 

použil. 

 

4.5.3 Prevence viktimizace 

Cílem viktimizační prevence je snaha, aby se člověk nestal obětí trestného činu. 

Pojem viktimizace je chápán jako proces stávání se obětí. Tento proces je mnohostranně 

podmíněn, zejména viktimitou (tj. určitou náchylností stát se obětí trestného činu), dále 

pak interakcí oběti a pachatele v situaci při jejich kontaktu, a také reakcí sociálního 

okolí, která může oběti způsobit ještě větší utrpení než samotný čin. 58 

Podstatou viktimologické prevence je informování a proškolení oběti, jak 

zabránit vzniku kriminogenní situace, dále jednání v takové situaci, pokud  

se do takovéto situace dostane a samozřejmě také následná péče po násilném útoku.  

Samotná prevence tak může nabývat různých podob, od nácviku technik 

bezpečného chování, včetně vyhýbání se místům, kde nejsnáze k násilné trestné činnosti 

může dojít (opuštěná, tmavá, liduprázdná místa), přes vlastní aktivní obranu skrze kurzy 

fyzické sebeobrany, až po vzdělávání a proškolování pedagogického a zdravotnického 

personálu a sociálních pracovníků za účelem efektivnější péče o oběť po prodělaném 

útoku. 

                                                 
56 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 244 
57 STAŇKOVÁ, Lenka, Filip ŠČERBA a Milan VICHLENDA. Násilná kriminalita. 1. Praha: Leges, 

2014. ISBN 978-80-7502-096-7. s. 238 
58 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, 190 s. Student (Leges). ISBN 978-80-

87212-27-1. s. 175 
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5  Domácí násilí 

 

Domácí násilí je společenský fenomén, který po dlouhá desetiletí zůstával  

mimo zájem společnosti. Pozornosti se mu začalo dostávat až v 70. letech 20. století, 

v České republice je mu však pozornost věnována až v posledních 15 letech. 

Vymezení pojmu domácí násilí se v praxi v mnoha ohledech liší, protože 

doposud tento pojem není platnou českou právní úpravou nikde definován. Některé 

z definic násilí vycházení ze samotného trestního zákoníku, konkrétně z ustanovení  

§ 199 – týrání osoby ve společném obydlí.  

Fenomén domácího násilí lze obecně postihnout čtyřmi základními znaky. 

Především se jedná o projevy násilí páchaného mezi osobami blízkými ve smyslu jejich 

vzájemného vztahu, přičemž role těchto osob jsou v rámci násilného vztahu neměnné.  

Od případů domácího násilí je tedy nutné odlišovat případy, kdy dochází ke střídání rolí 

a jedná se o tzv. italskou domácnost. Domácí násilí musí být opakované a dlouhodobé. 

Domácí násilí je zpravila neveřejné, je pácháno v bytě, rodinném domě či rekreačním 

objektu společně užívaným násilnou osobou i osobou násilím ohroženou.   

Posledním znakem domácího násilí je jeho eskalace, kdy se násilí často stupňuje 

od urážek přes psychické snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům  

a závažným trestným činům ohrožujícím život a zdraví. Eskalace násilí však nemusí být 

bezpodmínečně přítomna ve všech případech domácího násilí. Z praxe lze získat 

poznatky o vztazích, kde k projevům násilí docházelo v pravidelných periodách  

a neměnné intenzitě. 59 

Oficiální definice dle Národního akčního plánu prevence domácího násilí  

ze dne 13. 4. 2011 je „násilné chování v rodině, které zahrnuje jakýkoliv čin  

či opomenutí, spáchané v rámci rodiny některými z jejích členů, které podkopává život, 

                                                 
59 DURDÍK, Tomáš. Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české 

společnosti z pohledu trestního práva [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013 [cit. 2016-02-15]. 

Dostupné z: http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon/222-domaci-nasili, s. 23 
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tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu jiného člena stejné rodiny nebo vážně 

poškozuje rozvoj jeho osobnosti“. 60 

Domácí násilí stále ještě část veřejnosti vnímá jako násilí partnerské,  

kdy násilnou osobou je muž a osobou ohroženou žena. Ano, stále jedná o nejrozšířenější 

vzorec, ale domácí násilí se objevuje ve všech sociálních vrstvách společnosti  

bez ohledu na věk, pohlaví, společenské postavení či intelektuální vyspělost aktérů. 

V praxi se tak můžeme setkat s týráním mužů jejich partnerkami nebo s násilím 

mezigeneračním, tedy mezi seniory a jejich dětmi, případně vnoučaty. 

 

5.1 Formy domácího násilí 

Formy domácího násilí v rovině obecné i v konkrétní rovině násilí partnerského 

či mezigeneračního můžeme dělit do několika kategorií. Nejčastějšími formami je násilí 

fyzické a psychické, ekonomické násilí, sociální násilí, emocionální a sexuální násilí. 

Tyto formy se v praxi často prolínají a v izolované podobě probíhají velice zřídka.  

Psychická forma násilí má nejčastěji podobu ponižování, urážek, hrubého 

chování i vyhrožování, různého obviňování, zákazů, zastrašování, vydírání či ničení 

předmětů ohrožené osoby. Velmi rozšířenou formou je též násilí fyzické, představované 

zejména fackami, kopáním, rdoušením, taháním za vlasy, svazováním, případně 

ohrožováním bodnou či střelnou zbraní. Setkat se můžeme i s odpíráním jídla a spánku.  

V případě emocionálního násilí se jedná zpravidla o soustavnou kontrolu 

činností ohrožené osoby, citové vydírání, pohrůžky vyhození z bytu apod. Domácí 

násilí může mít taktéž podobu násilí sociálního, což znamená, že pachatel oběti 

například zakazuje kontakt s rodinnými příslušníky, s přáteli, zakazuje ji telefonovat, 

dívat se na televizi, ale i chodit k lékaři, případně na úřady.  

Neméně časté je i násilí sexuální, které je v praxi představované zejména 

znásilněním, sexuálním nátlakem, napadáním a nucením k různým sexuálním 

praktikám. Setkat se můžeme i s násilím ekonomickým, kdy pachatel ohrožené osobě 

                                                 
60 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s. ISBN 978-80-7478-614-3. s. 232 
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zamezuje v přístupu k finančním prostředkům a přebírá absolutní kontrolu nad příjmy  

a výdaji této osoby. 

 

5.2 Právní úprava v oblasti domácího násilí 

Celková právní úprava domácího násilí je poměrně rozsáhlá a roztříštěná  

do různých zákonů, mezinárodních smluv, důvodových zpráv apod. Z toho důvodu  

se budu mimo Listiny základních práv a svobod věnovat pouze základním právním 

předpisům z oblasti trestního, správního a občanského práva a zákonu na ochranu  

před domácím násilím.  

Základ samozřejmě zakotvuje zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv  

a svobod (dále jen „LZPS“), která právní úpravě udává obecný rámec. V článku 1 

zakotvuje LZPS svobodu a rovnost osob v důstojnosti a právech, v článku 6 pak právo 

na život všech lidí bez rozdílu. Zákaz nelidského nebo ponižujícího zacházení je 

vyjádřen v čl. 7 odst. 2 LZPS. Dalším důležitým článkem je článek 32 LZPS,  

který obsahuje ochranu rodiny, rodičovství, dětí a mladistvých. V neposlední řadě je 

důležitý čl. 36 odst. 1 LZPS, který představuje ústavní princip zajištění ochrany výše 

uvedených práv a svobod prostřednictvím nezávislých a nestranných soudů, příp. jiných 

orgánů. 61 

 

5.2.1 Zákon o ochraně před domácím násilím 

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany  

před domácím násilím62 (dále jen „zákon ochraně před domácím násilím“) nabyl účinnosti 

dne 1. 7. 2007 a přinesl značný průlom v oblasti domácího násilí. Poskytuje komplexní 

ochranu před domácím násilím, propojuje prevenci a pomoc obětem domácího násilí, 

posiluje ochranu dětí.  

                                                 
61 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, Zákony  

pro lidi [online]. [cit. 2016-02-16]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ 1993-2 
62 Zákon č. 135/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, 

Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-16]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-135 
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Tento zákon nemá žádná zvláštní ustanovení, ale provedl novelizaci některých 

dalších zákonů, například zákona č. 238/1991 Sb., o policii České republiky, do kterého 

zavádí institut vykázání. Oprávnění policie vykázat násilnou osobu je pak přenesen  

i do nového zákona o policii České republiky č. 273/2008 Sb., s účinnosti od 1. 1. 2009. 

Dále provedl změnu občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“), zákona  

č. 99/1963 Sb., do kterého zavedl institut předběžného opatření, které spočívá v možnosti 

nařídit násilníkovi opustit obydlí, které obývá společně s obětí. Do zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, pak zavedl skutkovou podstatu upravující trestný čin maření výkonu úředního 

rozhodnutí, který se v platném TZ nazývá maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  

a je zakotven v ustanovení § 337 TZ. 

 

5.2.2 Správněprávní úprava 

V rámci správního práva můžeme přemýšlet převážně v rovině přestupků. Právě 

jako přestupky bývá posuzována většina případů domácího násilí. Zákon o přestupcích, 

č. 200/1990 Sb.63, se však uplatňuje až tehdy, není-li možné věc vyřešit mimoprávními 

postupy.  

Přestupky jsou takové protiprávní činy, které se vyznačují menší mírou 

společenské škodlivosti, a u kterých postačuje uplatnění odpovědnosti pachatele  

dle norem správního práva. Ke spáchání postačí nedbalost, není-li stanoveno, že je 

potřeba úmyslného zavinění. Za přestupek pak lze pachateli uložit jako sankci pokutu 

nebo napomenutí, nelze je však uložit vedle sebe.  

V souladu s § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je jednání násilné osoby 

v rámci domácího násilí posuzováno jako přestupek proti občanskému soužití, patří 

mezi tzv. přestupky návrhové. Takového přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží  

na cti nebo na zdraví, byť neúmyslně, či ublížením na zdraví vyhrožuje. Za tento 

přestupek lze uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč a lze jej projednat pouze tehdy,  

podala-li osoba postižená návrh nejdéle do tří měsíců ode dne, kdy se o přestupku 

dozvěděla.  

                                                 
63 Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-16]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200 
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V úvahu by v oblasti domácího násilí připadal ještě přestupek proti veřejnému 

pořádku (rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení) a přestupek  

proti majetku (pokus či dokonání poškození majetku, v našem případě majetku oběti,  

nebo užívání majetku této osoby bez jejího svolení). 

Pod správněprávní úpravu patří ještě zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky 64, kde najdeme od účinnosti zákona o ochraně před domácím násilím 

ustanovení o vykázání. Policie ČR je v zákonem stanovených případech oprávněna 

vykázat ze společného obydlí s ohroženou osobou toho, kdo svým násilným jednáním 

ohrožuje jinou osobu na životě, zdraví, svobodě či lidské důstojnosti. Vykázání trvá  

10 dní a nelze jej zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Naopak jej lze prodloužit  

podáním návrhu na vydání předběžného opatření. 

 

5.2.3 Trestněprávní úprava 

Aby bylo možné se efektivně vůči domácímu násilí bránit, je nutné, aby se stalo 

celospolečensky odmítané a pachatelé takového násilí byli řádně potrestáni. Tomu  

se snaží dopomoci trestní zákoník. Ten sice neobsahuje konkrétní skutkovou podstatu 

trestného činu, která by obsahovala všechny činy související s domácím násilím,  

ale snaží se vyjádřit trestnost jednání vykazujícího znaky domácího násilí v ustanovení  

§ 199 zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník. 65  

Toto ustanovení obsahuje skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící 

ve společném obydlí. Jednání, jež se při domácím násilí objevuje, lze samozřejmě 

podřadit i pod spoustu dalších skutkových podstat, pouze tato má však s domácím 

násilím bezprostřední souvislost. 

Tento trestný čin lze spáchat konáním i opomenutím. Pojem týrání pak soudní 

praxe vysvětluje jako „zlé nakládání s osobou žijící s pachatelem ve společném obydlí, 

vyznačujícím se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato 

                                                 
64 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273 
65 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
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osoba pociťuje jako těžké příkoří“.66 Pachatelem takového činu může být jen ten,  

kdo týrá osobu žijící s ním ve společném obydlí, jedná se tedy o subjekt speciální. 

Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmysl.  

O trestný čin podle § 199 TZ se nejedná, pokud pachatel týrá osobu, jež mu byla 

svěřena do péče nebo výchovy, neboť se pachatel v takovém případě dopouští týrání 

svěřené osoby podle § 198 TZ. Zatímco § 199 TZ postihuje týrání mezi zletilými 

svéprávnými osobami, v tomto ustanovení je hmotným předmětem útoku ten, kdo byl 

jinému svěřen do péče či výchovy. Zde se může jednat o nezletilé děti, ale i o starší 

osoby, invalidy či mentálně retardované, kteří jsou na péči odkázány. Pachatel  

a poškozený v tomto případě nemusí mít společné obydlí, stačí, pokud byl pachateli 

svěřen do péče pouze na část dne. I zde je však při spáchání činu vyžadován úmysl.  

Jak jsem již několikrát zmínila, současná právní úprava nedefinuje pojem 

domácího násilí, proto lze na tuto problematiku aplikovat také jiná zákonná ustanovení. 

Projevy domácího násilí je možno zahrnout do více skutkových podstat, z nichž 

nejzákladnější jsou § 145 TZ těžké ublížení na zdraví, § 146 TZ ublížení na zdraví,  

§ 170 TZ zbavení osobní svobody, § 171 TZ omezování osobní svobody, § 175 TZ 

vydírání, § 185 TZ znásilnění, § 186 TZ sexuální nátlak, § 353 TZ nebezpečné 

vyhrožování, § 354 TZ nebezpečné pronásledování a samozřejmě v nejhorším případě 

také § 140 TZ vražda.  

V souvislosti s výše uvedeným bych ráda ještě zmínila ustanovení § 337 odst. 2 

TZ, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Toto ustanovení cílí na pachatele, 

který se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání  

podle jiného právního předpisu (zákona o Policii ČR) nebo rozhodnutí o předběžném 

opatření soudu (dle ZZSŘ i TŘ), kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné 

obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo zdržet se styku  

s navrhovatelem. 67 Zákon zde nevyžaduje, aby ke zmaření skutečně došlo. Na základě 

skutkové podstaty totiž postačí, že pachatel se dopustí závažného jednání s úmyslem, 

aby zmařil vykázání nebo předběžné opatření. 

                                                 
66 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. Student (Leges). ISBN 978-

80-87576-64-9. s. 625 
67 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. Student (Leges). ISBN 978-

80-87576-64-9. s. 838 
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Ochrana obětí trestného činu, tedy i obětí domácího násilí, je upravena  

i v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád.68 Institut předběžného opatření slouží 

k dočasné úpravě poměrů mezi obviněným a obětí trestného činu. Předběžná opatření 

jsou upravena v ustanoveních § 88b až § 88o TŘ. Jejich účelem je především ochrana 

poškozeného, osob jemu blízkých a samozřejmě zabránění obviněnému v páchání další 

trestné činnosti. Tato opatření mohou být uložena pouze osobám obviněným. Mají za cíl 

zabránit primární viktimizaci obětí trestných činů a zajistit prevenci  

před viktimizací sekundární. 

K problematice domácího násilí se vztahuje zejména předběžné opatření  

dle § 88e TŘ zákaz vstupu do obydlí a dle § 88d TŘ zákaz styku s určitými osobami.  

  

5.2.4 Občanskoprávní úprava 

Problematiku domácího násilí jako první z předpisů v občasném právu hmotném 

zakotvil zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Konkrétní úpravu pak 

nalezneme v § 751 až § 753 OZ. 69  

Ustanovení § 751 OZ dává tomu manželi, pro kterého se stane společné bydlení 

manželů z důvodu tělesného či duševního násilí vůči tomu manželovi či vůči jiné osobě 

nesnesitelné, právo obrátit se na soud s návrhem, aby omezil či vyloučil právo druhého 

manžela po určitou dobu ve společném obydlí bydlet. Stejně lze postupovat i v případě,  

že jsou manželé rozvedeni.  

Práva na ochranu před domácím násilím se dle § 753 OZ může domáhat také 

kterákoliv jiná osoba, jež žije s manžely, případně rozvedenými manžely v rodinné 

domácnosti. Přechodné ustanovení § 3021 OZ stanoví, že ustanovení § 751 a § 753 OZ 

se užije i pro případ společného bydlení osob jiných než manželů. 

Ustanovení § 752 OZ stanovuje délku omezení či vyloučení bydlení. Toto 

omezení může trvat maximálně šest měsíců, pokud však existují závažné důvody, může 

soud o omezení či vyloučení práva rozhodnout opakovaně.  

                                                 
68 Zákon č. 141/1961Sb., trestní řád, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141 
69 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné  

z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
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Občanský zákoník obsahuje také některá další ustanovení, která mohou sloužit  

k ochraně před domácím násilím. Jedná se například o § 762 odst. 2 OZ, jež zakotvuje 

možnost zbavit bývalého manžela práva na výživné, pokud byl pachatelem domácího 

násilí vůči druhému manželovi. Dalším ustanovením je pak § 1482 odst. 1 OZ, které 

vylučuje zůstavitelova manžela ze zákonného dědění, pokud v den smrti již probíhá 

řízení o rozvod manželství na návrh zůstavitele, a důvodem tohoto návrhu bylo domácí 

násilí, jehož se na zůstavitelovi manžel dopustil. 

Jak již bylo řečeno, zákon o ochraně před domácím násilím zavedl do OSŘ 

institut předběžného opatření, které spočívá v možnosti nařídit násilníkovi opustit 

obydlí, které obývá společně s obětí. Toto ustanovení bylo následně přesunuto  

do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZZŘS“), který je 

účinný od 1. 1. 2014. 70 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí a tedy  

i institut předběžného opatření nalezneme v ustanovení § 400 - § 414 ZZŘS.  

 Předběžné opatření se vydává jen na návrh, který musí obsahovat mimo jiné 

vylíčení skutečností, že společné bydlení navrhovatele a odpůrce v místě, kde se 

nachází společná domácnost, je nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí  

vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije. Účastníky řízení  

o předběžném opatření upravuje ZZŘS v ustanovení § 403 a jsou jimi navrhovatel  

a odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje. Zákon též stanovuje, že soud je 

povinen o předběžném opatření rozhodnout do 48 hodin (§ 404 ZZSŘ). Délka 

předběžného opatření pak trvá měsíc od vykonatelnosti rozhodnutí. 

 

5.3 Příčiny domácího násilí 

Domácímu násilí je pozornost věnována zhruba od 70. let 20. století. Za tu dobu 

však nebyly jeho příčiny přesně stanoveny. V poslední době se objevují názory,  

že různé podoby domácího násilí mají také různé příčiny.  

Ohledně příčin vzniku domácího násilí však existuje celá řada mýtů, které  

se nezakládají na pravdě. Jedním z nich je tvrzení, že příčinou domácího násilí je špatná 

                                                 
70 Zákon č 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, Zákony pro lidi [online]. [cit. 2016-02-17]. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292 
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reakce oběti na počátky násilí. Domácí násilí existuje proto, že si ho oběť nechá líbit,  

že obětí je vždy osoba slabá a bezmocná. Mýtus tedy hledá příčinu v oběti, která není 

schopná si s násilím poradit.  

Dalším rozšířeným mýtem je ten, že příčinou domácího násilí je tolerance  

a nulová reakce společnosti. Tento mýtus přenáší odpovědnost z násilné osoby na celou 

společnost. Ve společnosti se též objevují mýty o tom, že domácí násilí se vyskytuje jen 

v sociálně slabých rodinách, že příčinou projevů násilného chování je konzumace 

alkoholu či že domácí násilí je soukromou záležitostí jeho aktérů. 

Obecně má na domácí násilí vliv celá řada faktorů. Do faktorů 

makrosystémových bychom zařadili společenské normy, předsudky, ale i výše 

zmiňované mýty související s domácím násilím a postoj samotné společnosti. Dále se 

jedná o faktory mimosystémové, kam řadíme vztahy mezi blízkými osobami  

a přebírání vzorců chování mezi nimi, a faktory individuální (ontogenetické), které jsou 

tvořeny povahovými rysy násilné osoby, jejími sklony k agresi a labilní  

emocionalitou. 71 

 

 

5.4 Osobnost pachatele domácího násilí 

S ohledem na výše uvedenou charakteristiku domácího násilí je zřejmé,  

že osobou, která se dopouští násilných projevů v rodinném vztahu, může být prakticky 

kdokoliv. Je zcela nerozhodné, jaké je postavení této osoby v rámci rodinných vztahů, 

rozhodující rovněž není věk ani pohlaví, ani sociální postavení či vzdělání a náboženské 

vyznání.  

Všeobecně akceptovaná a empiricky ověřená teorie o osobnosti pachatele 

domácího násilí neexistuje. Současné klasifikace vznikají bohužel jen na základě 

specifických vzorků pachatelů, vypovídací hodnota je proto omezena. K dispozici jsou 

většinou pouze studie, které se zaměřují na muže jako násilné osoby ve vztazích, u žen 

tyto výzkumy chybí. Většina výzkumů navíc pracuje s těmi, kteří byli za svůj čin 

                                                 
71 DURDÍK, Tomáš. Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české 

společnosti z pohledu trestního práva [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013 [cit. 2016-02-15]. 

Dostupné z: http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon/222-domaci-nasili. s. 8 
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odsouzeni, případně skončili v psychiatrické léčebně, čili zaměřuje se pouze  

na ty nejtěžší formy domácího násilí.  

Dle statistických údajů, které ve své publikaci uvádí Čírtková 72, se celých 80% 

mužů vůbec nedopouští vztahového násilí, 12% mužů se občas uchýlí k projevům, které 

by měly charakter domácího násilí a 8% mužů se domácího násilí dopouští opakovaně. 

Těchto osm procent je vcelku vysoké číslo na to, aby se domácí násilí dalo považovat  

za celospolečenský problém, je to však málo na to, abychom byli schopni detailněji 

definovat osobnost násilníka. 

Ověřená typologie pachatele sice neexistuje, můžeme však stanovit tři kategorie 

zdrojů, ze kterých o pachatelích domácího násilí získáváme poznatky. První kategorie 

jsou kriminologické výzkumy, které zjišťují reakci pachatele na určité sankce. Čím více 

je pachatel závislý na sociálních vazbách, tím více reaguje na sankce, které jej v očích 

okolí diskreditují.  

Právě na základě sociálního ukotvení můžeme rozlišit dva druhy pachatelů. 

Násilná osoba s dvojí tváří je ten pachatel, který projevuje agresi skrytě, pouze za zdmi 

svého obydlí, zatímco navenek působí seriózně. Druhý typ pachatele je pak celkově 

sociálně problémový pachatel. Jak často se tyto dva typy vyskytují v reálném životě lze 

však pouze odhadovat, přesné statistiky neexistují.  73 

Druhým pramenem informací o pachatelích domácího násilí jsou samotné oběti. 

Kategorizace násilných osob vychází z toho, jaké vzorce týrání používají. Můžeme tak 

rozlišovat surovce, žárlivce, špatného otce, lháře, vyděrače, sexuálního násilníka, pána 

domu a psychického utlačovatele. Jednotlivé typy se u jedné osoby mohou i libovolně 

kombinovat. Dle Čírtkové 74 u nás převládá vyděračský surovec, který kombinuje 

fyzické a psychické týrání. 

Posledním zdrojem poznatků o pachatelích domácího násilí jsou psychologicky 

zaměřené výzkumy, které se spíše než na sestavování konkrétních typologií zaměřují  

                                                 
72 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 150 s. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-2207-8. s. 37 
73 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách [online]. 2003, 2003(1), s. 4 [cit. 2016-

02-16]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-osobach/ 
74 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách [online]. 2003, 2003(1), s. 4 [cit. 2016-

02-16]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-osobach/ 
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na samotnou psychiku agresora a na konkrétní výzkumné otázky, například na problém, 

v čem se liší pachatelé domácího násilí od ostatních agresorů.  

Kromě toho vznikají v posledních letech pokusy o praktické utřídění domácích 

násilníků dle příčinných či spouštěcích faktorů domácího násilí. Na základě toho 

můžeme rozlišovat tzv. specialistu či „čistého domácího agresora“, tedy kontrolovaného 

pachatele s dvojí tváří, který je obyčejně slušný a konformní a násilí používá jen 

v rodině, generalistu (používá násilí v intimním vztahu i mimo něj vůči osobám cizím), 

situačního domácího agresora (násilí do vztahu vnášejí jasné vnější situační okolnosti, 

například nezaměstnanost, mimomanželský vztah apod.), dále jde o pachatele závislého 

na alkoholu či jiných návykových látkách. Vzácněji se vyskytuje sadistický agresor, 

jehož praktiky přesahují běžný rámec násilí. 75 

Přesný osobnostní profil pachatele domácího násilí tedy neexistuje a domácího 

násilí se mohou dopouštět různé osobnostní typy. Výzkumy z 90. let 20. století však 

potvrzují, že většinovou skupinu osob ohrožených domácím násilím tvoří ženy  

(92% - 98%), muži představují pouze 2% - 5% z celkového počtu ohrožených osob. Je 

jasné, že v dnešní době se tento poměr může měnit, nadále však platí, že u těžkých 

případů domácího násilí je násilnou osobou muž a osobou kontrolovanou žena. 76 

 

5.5 Specifika partnerského domácího násilí 

Násilí mezi partnery, čili partnerské násilí, je chápáno jako jedna z částí 

domácího násilí. Za další podmnožiny domácího násilí můžeme považovat násilí 

páchané na dětech a na seniorech.  

Partnerské násilí má svá určitá specifika a tím je to, že pachatelem násilí je jeden 

z partnerů, ať už současný či bývalý. Podmínka společného bydlení zde nemusí být 

splněna. Většina veřejnosti si pod pojmem násilí mezi partnery představí ženu jako oběť 

a muže jako násilníka. Takto tomu ve většině případů skutečně je, ale je nutné si 

                                                 
75 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách [online]. 2003, 2003(1), s. 4 [cit. 2016-

02-16]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-osobach/ 
76 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách [online]. 2003, 2003(1), s. 4 [cit. 2016-

02-16]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-osobach/ 
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uvědomit, že v poslední době se čím dál tím častěji setkáváme s mužskými obětmi 

partnerského násilí. 

Jednou z variant domácího násilí mezi partnery je tzv. partnerský terorismus, 

jinými autory též nazýván intimní terorismus. Jedná se o nejzávažnější podobu násilí 

v partnerském vztahu. Jde o dlouhodobé, chronické domácí násilí, které vážně 

traumatizuje oběť. Podle současných poznatků se jej výhradně dopouštějí muži.  

U pachatele, který kombinuje různé formy násilí, bývá častěji diagnostikována porucha 

osobnosti a chování dle MKN-10.77 Partnerský vztah je v tomto případě silně 

asymetrický, násilí je pro pachatele zdrojem udržování moci nad obětí. Na samotném 

chování oběti téměř nezáleží. Oběť totiž nemá šanci útokům předejít ani přílišnou 

smířlivostí ani ustupováním. 78 

Další variantou je situační či obyčejné párové násilí, které je spíše vázáno  

na konflikty ve vztahu a na vnější situační okolnosti. I zde je násilí prostředkem 

vyjádření moci nad partnerem, ale není spojeno s vnitřní potřebou partnerovi ublížit. 

Důležité je nezaměňovat tento typ domácího násilí s ostatními podobami vztahového 

násilí jako jsou slovní rozepře a hádky. 79 

Zvláštní podobu partnerského násilí pak tvoří násilí psychické. Psychické násilí 

se vyskytuje ve všech případech domácího násilí, protože jakýkoliv (i fyzický) útok 

zasahuje oběť i po stránce psychické. Ryze psychické týrání se však vyskytuje mnohem 

vzácněji. V odborné literatuře je psychické násilí popisováno jako jednání, které oběti 

způsobuje emocionální rány, například snížené sebevědomí, pocity méněcennosti, ztrátu 

duševní rovnováhy apod. Pestrost psychického týrání je značná. Ke konkrétním 

projevům bychom mohli zařadit zraňující a urážlivou komunikaci, odmítání 

komunikace, ignoraci, upírání základních práv, omezování sociálních kontaktů, 

manipulace a obviňování, zastrašování, vydírání, ničení oblíbených věcí, stalking apod.  

Osoba, která se dopouští čistě psychického násilí, často vykazuje zvláštní 

povahové založení, označované jako emocionální nezpůsobilost. Týrající osoba 

                                                 
77 Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize, v originále International Classification of Diseases  

and Related Health Problems, zkratka ICD, vydávána Světovou zdravotnickou organizací, kodifikuje 

systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů 
78 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 150 s. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-2207-8. s. 13 
79 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 150 s. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-2207-8. s. 14 
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považuje své chování za zcela normální, odmítá jakoukoliv odpovědnost za porušování 

partnerských vztahů a snaží se vinu přesunout na oběť. Prokázat čistě psychické násilí 

je, vzhledem k tomu, že chybí jakékoliv fyzické útoky na oběť, velice složité.  

 

5.5.1 Násilí páchané na ženách 

Jak jsem již zmínila, pro většinu populace je násilí mezi partnery synonymem 

pro ženu jako oběť. Dle statistik tomu tak i ve většině případů je. K násilí páchanému  

na ženách se též váže mnohou mýtů, které prostupují naší společností a na kterých je 

možné částečně vysvětlit příčiny takového násilí.  

Jedním z nejčastějších mýtů je ten, že násilí na ženách se dopouštějí jen lidé  

ze sociálně nízkých vrstev, případně pouze psychopaté a sadisté. Násilí v rodinách  

se vyskytuje napříč socioekonomickými vrstvami, dopouštějí se jej lidé bez zaměstnání, 

ale i profesionálně úspěšní muži. Pachatelem není vždy jen psychopat, ale také muž, 

který může být vnitřně nejistý, zpravidla silně závislý na své partnerce. Tento muž má 

často silnou touhu ovládat, kontrolovat a převychovávat. Není výjimkou, že tito 

pachatelé navenek vystupují jako pozorní muži a milující manželé. Právě díky svojí 

inteligenci a přesvědčivosti si dokáží na svoji stranu získat veřejnost i odborníky. 80 

Dalším mýtem je ten, že muž napadá ženu jen v opilosti či ve stresu, jinak  

by se takto nechoval. Alkohol, stres ani deprese však není důvodem k bití ženy. 

V zásadě se totiž nejedná o řešení problému, ale o vybití si vzteku na nevinné oběti.  

Na základě takovýchto mýtů a celkovém nedostatku informací o dané 

problematice se pak stává, že se ženy místo pomoci, pochopení a ochrany, setkávají 

spíše s nedůvěrou, pochybnostmi a obviňováním. Neméně častěji se setkávají  

i s bagatelizováním problému, a to nejen v rodině a u přátel, ale i u policie, lékaře,  

u soudu a na úřadech.  

 

                                                 
80 ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 197 s. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-0586-9. s. 109 
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5.5.2 Násilí páchané na mužích 

Odhaduje se, že v 2% až 5% případů jsou obětmi domácího násilí právě muži. 

V České republice se domácímu násilí páchanému na mužích věnoval ve svém 

výzkumu J.  Buriánek (2006), který uvádí, že zhruba 30% mužů zažilo ve vztahu slovní 

agrese typu nadávek a u 4% mužů tato hádka vyústila ve fyzické napadení. Další 

výzkumy této problematiky však zatím chybí. 

Přestože si domácí násilí páchané na ženách v posledních 40 letech vydobylo 

status závažného společenského problému, nemá domácí násilí páchané na mužích 

srovnatelnou pozornost. Je to dáno jednak tím, že na ženách je domácí násilí 

viditelnější, protože při něm dochází k závažnějším fyzickým následkům než v případě 

týraných mužů. Ženy totiž volí především rafinované formy psychického, verbálního  

a emocionálního násilí a vydírání.  

 Dalším důvodem je to, že muži mnohem více než ženy popírají roli oběti. Muži 

se nedefinují jako oběť a nehodnotí chování partnerky jako trestný čin. Pro muže je 

týrání velmi ponižující a tím pádem se stydí vyhledat jakoukoliv pomoc. Proto násilí 

páchané na mužích zůstává ukryto nejen před policejními statistikami,  

ale i před výzkumníky. Muži váhají kontaktovat policii, protože se obávají, že jim 

neuvěří a nakonec budou stíháni oni, mají strach ze zveřejnění, které by mohlo způsobit 

jejich stigmatizaci v očích veřejnosti. Od mužů se totiž očekává, že budou silní  

a stateční, že „se dokáží ubránit“ a že „si mají dupnout a ukázat ženě, co se sluší  

a patří“.  

Násilím jsou ohroženi především submisivní, neagresivní a píše femininní muži, 

kteří bývají svými partnerkami často označování jako „ňoumové“, mohou mít nějaký 

handicap a často trpí sklony k nadváze.  

 

5.6 Děti a domácí násilí 

Zažít domácí násilí je velice traumatická zkušenost, jejíž následky si ohrožená 

osoba mnohdy nese celý život. Dostat se z tak nerovného a děsivého vztahu je náročné 

pro každého člověka. Pokud jsou oběťmi domácího násilí děti, je jejich situace ještě 
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těžší. To vyplývá nejen z jejich přirozeně závislého vztahu k rodičům, ale i z jejich větší 

zranitelnosti a omezeným možnostem jak situaci řešit. 

Často je jako psychické týrání potomků označováno samotné násilí  

mezi rodiči. I samotné děti se však mohou stát obětí domácího násilí. Právě děti mohou 

představovat pro násilníka vhodný objekt – dítě je fyzicky slabší, psychicky a sociálně 

nezralé a především závislé na agresorovi. V odborné literatuře se pro násilí páchané  

na dětech ustálilo označení syndrom zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte – 

syndrom CAN. 

 

5.6.1 Příčiny zneužívání a týrání dětí v rodině 

Jako standard bývá brána rodina, kde jsou děti milovány a přijímány. Vzhledem 

k tomu, že se toto bohužel neděje ve všech rodinách, a v některých rodinách dítě trpí,  

či je dokonce týráno, je nutné zjišťovat příčiny, které k podobným odchylkám vedou. 

Tyto příčiny se často z praktického hlediska dělí zvlášť na příčiny u rodičů a u dětí,  

ale vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na osobnost pachatele, budu se druhé 

kategorii příčin věnovat jen okrajově. 

U rodičů nacházíme příčiny, které mají zdroj v jejich osobnosti, vlastním vývoji, 

případně v kulturních a sociálních podmínkách, ve kterých rodina žije. 

Příčinou negativního chování k dítěti může být charakterová nebo emocionální 

odchylka, která rodiči zabraňuje vytvořit si kladné citové pouto ke komukoliv, včetně 

vlastního dítěte. Tento rodič nemusí hned své dítě týrat, ale velmi pravděpodobně ho 

bude citově zanedbávat. Rodič také může trpět duševní poruchou, případně se může 

jednat o osobu, která je deviantní jiným způsobem – alkoholici, narkomani, násilnické  

či kriminální osoby. 81 

Výrazný vliv na chování rodičů k vlastnímu dítěti mají též jejich zkušenosti 

z dětství. Zkušenosti z chování rodičů, vzorce chování, které se budoucí rodič naučil  

ve své rodině a způsoby chování, které z vlastní rodiny převzal, podstatně formují jeho 

chování jako rodiče. Jeho vlastní rodiče mu slouží jako vzor rodičovského chování. 

                                                 
81 VANÍČKOVÁ, Eva, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Hana PROVAZNÍKOVÁ. Násilí v rodině. Dot. 

Praha: Karolinum, 1995, 64 s. ISBN 80-718-4008-4. s. 23 
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Proto se také u týrajících rodičů velmi často v anamnéze objevuje zkušenost s týráním 

z dětství. Způsob chování rodičů k dítěti také ovlivňují konkrétní sociální a kulturní 

podmínky, ve kterých rodina žije. Okolní kulturní prostředí rámcově určuje,  

jaké způsoby chování jsou ještě přijatelné a jaké nikoliv.  

V některých případech hraje i roli, za jakých podmínek přišlo dítě na svět. 

Pokud bylo právě dítě důvodem ke sňatku, může se pak stát důvodem nevraživosti 

jednoho z rodičů. Roli může hrát i to, zda dítě bylo chtěné či nechtěné.  

I u samotných dětí můžeme najít určité příčiny, proč se dítě stane objektem 

týrání. Jednou z nich je to, že samo dítě je bezmocné, závislé a slabé a může se tak stát 

cílem přenesené agresivity rodičů v případě, že si rodič nemohl agresivitu vybít na tom, 

kdo ji u něj vyvolal. Terčem týrání se často stávají kromě nechtěných děti i takové děti, 

do kterých naopak rodiče vkládají své, většinou nerealizované, životní představy, a děti 

nejsou schopny tyto představy naplnit. Je to buď z důvodu, že jsou tyto představy 

nereálné nebo dítě trpí skutečným či relativním handicapem. 

 

5.6.2 Prevence násilí páchaného na dětech 

Prevence se v případě domácího násilí páchaného na dětech dělí stejně jako 

v případě obecného násilí – na primární, sekundární a terciární. 

Primární prevence je založena na snížení pravděpodobnosti výskytu a vzniku 

týrání. Tato prevence může být buď specifická, zaměřená proti rizikům, která vedou 

k poškození, nebo obecná, která podporují zdravou rodinu a zdravý vývoj dítěte.  

Do primární prevence patří především široká osvěta veřejnosti, vzdělávání rodičů, 

učitelů a vychovatelů dítěte, ale také vzdělávání samotných dětí a mládeže v oblasti 

sexuální výchovy a výchovy k rodičovství.  

Sekundární prevence má za cíl vyhledávat rizikové skupiny obyvatelstva  

a rizikové životní situace. Mezi rizikovou skupinu dětí patří především ty, jejichž 

chování je pro okolí nesrozumitelné a výchova těchto dětí je nelehká (děti s lehkou 

mozkovou dysfunkcí, impulzivní, dráždivé, děti se sníženými intelektovými 

schopnosti). U rodičů tuto skupinu tvoří ti, kteří nejsou schopni zodpovědně převzít 

rodičovskou roli (rodiče s agresivními rysy, trpící neurotickými obtížemi či psychickým 
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onemocněním, žijící chronicky ve stresové situaci a rodiče profesionálně zatížení 

v zaměstnání, kteří nemají čas na rodinu). 

O terciární prevenci se mluví tehdy, když už k ublížení došlo a je potřeba dítěti 

poskytnout pomoc, případně zajistit, aby se týrání neopakovalo. Je zahájen diagnostický 

proces, který má za cíl vyústit v prognózu případu. Z této prognózy se pak dále odvíjí 

návrhy na pomocná, ochranná, diagnostická a terapeutická opatření ve prospěch  

dítěte. 82 

 

5.7 Specifika domácího násilí páchaného na seniorech  

Poslední skupinou osob ohrožených domácím násilím jsou senioři. V případě 

násilí na seniorech můžeme rozlišit dva hlavní směry. Prvním z nich je domácí násilí  

na seniorech obecně, kdy se domácí násilí odehrává mezi partnery, kteří jsou 

v pokročilém věku. Toto domácí násilí má svá určitá specifika. Buďto může jít  

o domácí násilí, které vzrůstá až v pozdějších fázích života. Povětšinou jsou obětí ženy, 

které jsou dlouhodobě týrány a pomoc začnou hledat až v pozdějším věku.  

V druhém případě jde o tzv. pozdní start domácího násilí, které se objeví  

až v pozdějším stádiu života. Vyskytuje se názor, že nejčastěji se tento druh týrání 

projevuje u partnerů, kteří jsou si věkově vzdálenější. Nápadně mladší partner nemusí 

unést stárnutí toho druhého a svoji frustraci pak ventiluje ponižování, urážením  

a ubližováním svém staršímu partnerovi. V praxi se samozřejmě objevují i případy 

obrácené, kdy se agresivní stává stárnoucí partner, který nezvládá proces stárnutí. 83 

Druhým směrem v týrání a zneužívání seniorů v rodině je případ 

mezigeneračního násilí, kdy násilník pochází ze seniorovy rodiny a má k němu jiný 

vztah než partnerský. Zde lze rozpoznat dva základní případy špatného zacházení  

se seniory. Může se jednat se o domácí násilí potomků vůči aktivním soběstačným 

seniorům či o domácí zanedbávání a týrání na péči odkázaných seniorů. 

                                                 
82 VANÍČKOVÁ, Eva, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Hana PROVAZNÍKOVÁ. Násilí v rodině. Dot. 

Praha: Karolinum, 1995, 64 s. ISBN 80-718-4008-4. s. 39 
83 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí v pozdějších etapách života. 2012, 14(10), s. 15-20. s 16 
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V případě páchání domácího násilí potomky vůči aktivním rodičům je 

pachatelem zpravidla dospělý potomek, který je nezodpovědný či nesoběstačný, často 

se vrací ke svým rodičům bydlet, většinou po nezdařilém manželství, v případě, že mu 

dojdou peníze nebo po výkonu trestu odnětí svobody. Často střídá zaměstnání a bývá 

konzumentem alkoholu či drog. V případě, že se rodiče tomuto přístupu začnou bránit, 

nastupují násilné projevy ze strany potomka. 84 

Pokud se senior není o sebe schopen sám postarat a je odkázán na péči druhých, 

je ve vztahu od počátku znatelná asymetrie. V tomto případě se násilí může projevit 

například v zanedbávání osobní hygieny, neposkytnutí potřebných léků, nepodání stravy 

či nápojů apod. Příčinou často bývá přetíženost a nadměrný stres, který s sebou péče  

o nemohoucího člena rodiny nese.  

Pro týrání, zneužívání a zanedbávání starších osob je používána anglická zkratka 

EAN, Elder Abuse and Neglect. Výzkumy uvádějí, že se špatným zacházením  

se setkalo 3% - 10% seniorské populace. Čísla jsou však jen přibližná, protože jednak 

záleží na přesné definici pojmu, ze kterého statistika vychází, a dále záleží na definici 

pojmu starý člověk (obecně od 65-70 let). Dále mohou být získaná data značně 

zkreslená. Senioři se totiž o násilí bojí mluvit, protože pachatelem často bývá jejich 

blízký rodinný příslušník, na kterém bývají citově, finančně či fyzicky závislí. Někdy si 

i sama oběť neuvědomuje, že je jí ubližováno, případně si může nevhodné chování 

vykládat jako vlastní neúspěch, selhání výchovy a stydí se za události, které probíhají.  

Čísla, která statistiky uvádějí, jsou bohužel považována vzhledem k uvedenému 

za podhodnocená. Zájem celé společnosti o tuto problematiku totiž zatím není 

dostatečný. S tím pak souvisí i nízké procento výzkumů mezi seniory. Pokud by došlo 

ke zmapování výskytu špatného zacházení se seniory u nás, byly by veškeré programy 

prevence a intervence mnohem účinnější.  

Na druhou stranu v ČR působí již delší dobu množství různých organizací  

a uskupení, které se seniorské tématice věnují a přispívají i k informovanosti o tématice 

stáří a EAN. Jedná se například o organizaci Život 90, která provozuje mimo jiné 

tísňovou linku Senior telefon, dále o. s. Rosa, Bílý kruh bezpečí, Cesta domů apod.  

Jejich působení není bohužel zatím mnohými skupinami obyvatel příliš vnímáno.  

                                                 
84 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí v pozdějších etapách života. 2012, 14(10), s. 15-20. s. 18 
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5.7.1 Druhy násilného chování a jeho příčiny 

Stejně jako u obecného domácího násilí, i u násilí páchaného na seniorech  

se setkáváme s různými druhy použitého násilí. 

Násilí může mít jednak podobu fyzického týrání, které může zahrnovat různé 

formy tělesného násilí projevujícího se oděrkami, podlitinami, popáleninami  

či frakturami. Starší ženy nebývají ušetřeny ani sexuálního zneužívání. V případě 

psychického týrání se setkáváme s nadávkami, vyhrožováním, lhaním, ponižováním,  

ale i ignorací a snahou o vyloučení z rodinného života. Při ekonomickém zneužívání je 

senior okrádán o peníze a majetek. Pasivní formou zneužívání je zanedbávání,  

které se typicky projevuje nedostatkem pozornosti věnované seniorovi a nedostatečným 

uspokojování jeho základních potřeb. 

Jak jsem již uvedla výše, příčin špatného zacházení se seniory existuje mnoho. 

Někteří autoři se dokonce pokoušejí sestavit teoretické modely, které by toto týrání 

vysvětlovalo. Teorie psychopatologie vidí příčinu v emocionálně narušeném pachateli, 

teorie sociálního učení zase vychází z osobní zkušenosti týrajícího se zneužíváním  

a zanedbáváním v dětství. 85 

Existuje ale i celá řada rizikových faktorů, které mohou zvyšovat 

pravděpodobnost výskytu domácího násilí páchaného na seniorech. Řadíme sem 

jednostrannou nebo vzájemnou závislost mezi seniorem a pachatelem násilí. Jako velice 

riziková se jeví finanční závislost tyrana na seniorovi. Rizikovým faktorem jsou 

samozřejmě i psychiatrické problémy, poruchy osobnosti, závislost nebo kriminální 

kariéra pachatele. Rizikem je i nedostatek vnější sociální podpory oběti. Senior nemá 

jiné známé či příbuzné, kteří by mu poskytli podporu, finanční či praktickou pomoc, 

případně střechu nad hlavou, nebo mu nejsou dostupné společenské a formální zdroje 

pomoci, ať už proto, že nejsou, senior o nich neví či jim nedůvěřuje. 86 

                                                 
85 ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 197 s. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-0586-9. s. 132 
86 ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 197 s. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-0586-9. s. 133 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila přehledně zpracovat problematiku 

teorie osobnosti pachatele v kriminologii, jakož i jevy s osobností pachatele související. 

Zvláštní pozornost jsem věnovala násilné kriminalitě, konkrétně domácímu násilí. 

Problematika osobnosti pachatele je téma, kterému se kriminologové věnují už 

téměř celé století. Osobnost pachatele je totiž jedním ze základních zdrojů  

pochopení a vysvětlení příčin kriminality. Proto bylo od počátku vzniku kriminologie 

jako vědy snahou odborníků najít univerzální typologie osobností, ze kterých by se 

snadno dalo vyčíst, kdo se pachatelem stane a kdo nikoliv. Bohužel, ať už typologie 

stály na faktorech biologických, psychologických, sociologických či jejich vzájemné 

kombinaci, došli kriminologové k závěru, že tyto komplexní typologie nelze pro praxi 

použít.  

Od utváření komplexních typologií již bylo zpravidla upuštěno, avšak zájem  

o osobnost pachatele stále trvá. Kriminologie, samozřejmě na základě četných 

psychologických poznatků, se nyní spíše kloní k vytyčení rizikových faktorů, které 

v určité kombinaci mohou způsobit, že bude trestný čin spáchán. Tyto rizikové faktory 

pak hledáme nejen u osobnosti pachatele, ale také v prostředí, ve kterém je čin spáchán 

a často i u samotné oběti.  

Tyto rizikové faktory najdeme i u páchání domácího násilí, které jsem si vybrala 

pro bližší zpracování. Pachatelem domácího násilí může být kdokoliv, od vysoce 

postaveného manažera, pečující matky, přes alkoholiky, toxikomany, agresory,  

až po nevinně vyhlížející seniory.  

V případě domácího násilí však lze vypozorovat určité častěji se opakující 

prvky, které se dají označit za rizikové, například narušené sociální vazby v rodině  

a okolí, slabší oběť závislá na pachateli, pachatel nadužívající alkohol či drogy, 

případně poruchy osobnosti. Samozřejmě, že i při výskytu všech rizikových faktorů 

nemusí k domácímu násilí vůbec dojít, ale to, že tyto faktory známe, nám pomáhá 

s tímto fenoménem bojovat účinnou a cílenou prevencí.  
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V diplomové práci bylo mimo popis osobnosti pachatele také několik kapitol 

věnováno prevenci násilné kriminality a domácího násilí, protože nejen kvůli tomu, 

abychom věděli, jak s pachateli zacházet, jaké tresty na ně platí, jak je po odpykání 

trestu zpět socializovat, ale také jak kriminalitě předcházet, je problematika osobnosti  

v centru zájmu kriminologů již po takovou dobu. 
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RESUMÉ 

“Problematika osobnosti pachatele v kriminologii” 

Hlavním účelem této práce bylo přiblížit osobnost pachatele z hlediska příčin 

kriminálního chování. Úvodní kapitola práce se věnuje vysvětlení základních pojmů, 

které se v textu budou hojně vyskytovat. Jedná se o pojmy kriminologie, kriminalita  

a delikvence a pojem pachatel, u kterého je vysvětlen rozdíl mezi kriminologickým  

a trestněprávním hlediskem. 

Vzhledem k tomu, že osobností pachatele a především snahou najít 

charakteristiky pro pachatele typické, se kriminologie zabývá již přes jedno století, je 

další kapitola věnována kriminologickým školám a významným kriminologickým 

teoriím. Od snahy vytvořit komplexní typologii, na základě které by bylo možné 

pachatele poznat a odlišit od zbytku populace, však bylo upuštěno.  

Třetí kapitola práce se pak věnuje současným přístupům k osobnosti pachatele, 

jejímu psychologickému zkoumání a není opomenuta ani motivace pachatelů k páchání 

trestné činnosti.  

Hlavním tématem druhé poloviny práce je osobnost pachatele násilné trestné 

činnosti s konkrétním zaměřením na osobnost pachatele domácího násilí. U těchto 

pachatelů bohužel neexistují žádné specifické osobnostní charakteristiky  

a pachatelem násilné trestné činnosti, včetně domácího násilí, může být prakticky 

kdokoliv. Proto je tato část práce zaměřena spíše na vytyčení těch faktorů, které mohou 

poukazovat na zvýšené riziko vzniku domácího násilí. 

Samozřejmě, že i při výskytu všech rizikových faktorů nemusí k domácímu 

násilí vůbec dojít, ale to, že tyto faktory známe, nám pomáhá s tímto fenoménem 

bojovat účinnou a cílenou prevencí. A právě proto se tato diplomová práce mimo popisu 

osobnosti pachatele také věnuje prevenci násilné kriminality a domácího násilí. 

 

 



78 
 

SUMMARY 

“The Issue of an Offender’s Personality in Criminology” 

The main purpose of this thesis was to enlighten the offender’s personality  

in terms of the causes of criminal behavior. The opening chapter clarifies the basic 

terminology used in the thesis. These are specifically criminology, criminality  

and delinquency and the term offender – there is explanation of the difference between 

criminological point of view and the viewpoint of criminal law. 

Criminology deals with the personality of offender and with searching  

of characteristics typical for the offenders already over one century, therefore the next 

chapter focuses on criminological schools and significant criminological theories. 

However, the efforts to create complex typology which could identify the offender  

and distinguish him from the rest of the population were abandoned. 

Third chapter describes current approaches to offender’s personality,  

its psychological research and there is also mentioned motivation of offenders  

for committing crimes. 

Main topic of the second half of this thesis is personality of offender of violent 

crimes with the specific focus on personality of offenders of domestic violence crimes. 

Unfortunately, there are no specific signs of these offenders and offender of violent 

crimes including domestic violence can be practically anybody. Therefore this thesis 

focuses mainly on those factors, which can indicate higher risks of domestic violence. 

Even if there are these potentially risky factors, domestic violence doesn’t have 

to occur, but knowing these factors can help to fight this phenomenon through effective 

and focused prevention. Therefore one of the topics of this thesis is beside personality 

of offender also prevention of violent criminal acts and domestic violence.  
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PŘÍLOHY 

Evidenčně statistický systém kriminality 

TSK § v TZ    Název 

 

101  /§ 140/    Vraždy loupežné  

102  /§ 140/    Vraždy sexuální  

103 /§ 140/    Vraždy motivované osobními vztahy  

104  /§ 140/    Vraždy na objednávku  

105  /§ 142/    Vraždy novorozence matkou  

106  /§ 140/    Vraždy ostatní  

111  /§ 161, 162/    Usmrcení lidského plodu - pomoc a svádění ženy  

112  /§ 160/    Usmrcení lidského plodu - se souhlasem ženy  

113  /§ 159/    Usmrcení lidského plodu - bez souhlasu ženy  

115  /§ 141/    Zabití  

116  /§ 143/    Usmrcení z nedbalosti  

121  /§ 195/    Opuštění dítěte  

122  /§ 200/    Únos  

131  /§ 173/    Loupeže  

132  /§ 173/    Loupeže na finančních institucích 

141      /§ 323, 324, 325, 326/ Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci - 

mimo policie a obecní policie 

142      /§ 323, 324, 325, 326/  Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci – 

na příslušníkovi Policie ČR 

143      /§ 323, 324, 325, 326/ Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci – 

na příslušníkovi obecní policie 

151  /§ 145, 146, 146a/   Úmyslné ublížení na zdraví  

161  /§ 158/    Rvačky  

171  /§ 352/    Násilí a vyhrož. proti skup. obyv. a jednotlivci  

172  /§ 174/    Braní rukojmí  

173  /§ 353/    Nebezpečné vyhrožování  

174  /§ 354/    Nebezpečné pronásledování  

181  /§ 175/    Vydírání  

182  /§ 169, 170, 171/   Omezování a zbavení osobní svobody  

183  /§ 178/    Porušování domovní svobody  

184  /§ 208/    Neoprávněný zásah do práva domu, bytu 

185  /§ 198/    Týrání svěřené osoby  

186  /§ 199/    Týrání osoby žijící ve společném obydlí  

187  /§ 176/    Omezování svobody vyznání  

188  /§ 177/    Útisk  

189  /§ 179/    Porušování svobody sdružování a shromažďování 

190  /§ 144, 172/    Ostatní násilné trestné činy  


