
Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je „Metodika vyšetřování trestných činů 

proti životu (vybrané problémy)“. Jak již samotný název napovídá, práce je 

zaměřena pouze na některé aspekty metodiky vyšetřování vražd, která je v 

kriminalistické praxi využívána rovněž pro vyšetřování ostatních trestných činů 

proti životu, včetně vyšetřování podezřelých úmrtí, náhlých úmrtí či sebevražd.  

Tato problematika je natolik rozsáhlá, že ji ve stanoveném rozsahu nelze 

zcela obsáhnout, a proto se práce podrobněji věnuje pouze určitým aspektům. 

Jádrem pak jsou zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů, přičemž zvýšená 

pozornost je věnována úkonu ohledání.  

První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky trestných činů proti 

životu z hlediska trestněprávního. V úvodu kapitoly je rovněž rozebrán pojem 

lidského života, jakožto druhového objektu těchto trestných činů, a to s ohledem na 

význam určení jeho počátku a konce. Kapitola je zakončena statistickými údaji 

zachycujícími nápad trestných činů proti životu v letech 2010-2016.  

Druhá kapitola je již zaměřena na kriminalistické aspekty metodiky 

vyšetřování vražd, kde jsou nejdříve pro lepší orientaci v dané problematice 

nastíněny jednotlivé komponenty kriminalistické charakteristiky vražd, tj. způsob 

spáchání, osobnost pachatele, osobnost oběti a motiv.  

Ve třetí kapitole jsou pak popsány zvláštnosti prvotních vyšetřovacích 

úkonů, a to jak pro situace, kdy nedojde k nálezu mrtvoly, nicméně existuje 

podezření ze spáchání trestného činu (případy pohřešovaných osob), tak pro situace 

opačné, tedy takové, kdy je mrtvola nalezena.  

Čtvrtá kapitola je věnována ohledání, neboť tento počáteční úkon je dle 

mého názoru jedním z nejdůležitějších úkonů v rámci celého vyšetřování. Z tohoto 

důvodu práce poskytuje podrobnější náhled do této oblasti a zaměřuje se zejména 

na specifika ohledání místa činu a ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu.  



V práci je poukázáno též na určité nedostatky a pochybení, ke kterým při 

vyšetřování dochází jak ze strany policejních orgánů, tak ze strany lékařů 

přibraných k ohledání mrtvoly. Text je rovněž obohacen mnoha případy 

z vyšetřovací praxe, přičemž dva z nich jsou rozebrány podrobněji, a pro ilustraci 

popisovaných skutečností je přidáno také několik obrazových příloh. 

 


