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Problematika osobnosti pachatele v kriminologii

Ve  své  diplomové  práci  jsem  se  zaměřila  na  problematiku  osobnosti  pachatele 

v kriminologii. I přesto, že je osobnost každého jednotlivce individuální, vykazuje určité rysy, 

které jsou společné více pachatelům. Popisem těchto vlastností a faktorů jsem se snažila najít 

odpověď na otázku, jestli je člověk předurčen k tomu být vrahem nebo zda záleží na jeho 

rozhodnutí. V souvislosti s tím jsem si dále pokládala otázku, zda se předem dá poznat, že má 

někdo predispozice být vrahem či zda lze vraždění předcházet. Můžeme si vybrat svůj osud?

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Po vymezení základních pojmů, v druhé 

kapitole popisuji osobnost pachatele z pohledu psychologie, kriminologie a trestního práva. 

Ve  třetí  kapitole  poskytuji  přehled  nejdůležitějších  kriminogenetických  teorií  utvořených 

v průběhu  vývoje  kriminologie,  kde  je  patrný  odklon  od  pojetí  pachatele  jako  rozeného 

zločince  s předurčeným  osudem.  Čtvrtá  kapitola  je  věnovaná  jednotlivým  typologiím 

pachatelů a doplňuje ji následující kapitola, zabývající se faktory, které ovlivňují kriminální 

chování. 

Druhá část mé práce je rozčleněna celkem do pěti kapitol, kdy kapitola šest a sedm 

pojednává o trestném činu vraždy a  osobnosti  pachatele  trestného  činu  vraždy.  Zbývající 

kapitoly  se  zabývají  specifickým  typem  vraždy,  sériovými  vraždami  ve  světle  osobnosti 

sériových vrahů s uvedením predispozic vztahujících se k jejich vraždění. Neopomíjím také 

nejčastější mýty a stereotypy, které jsou ve společnosti zažité, a pomocí příkladů vysvětluji 

jejich  neopodstatněnost.  V rámci  této  části  je  také  začleněna  podkapitola  komparující 

z několika  hledisek  sériové  vraždy  a  vraždy  s jednou  obětí.  Závěrem  své  práce  aplikuji 

teoretické  znalosti  na  skutečný  případ  z kriminalistické  praxe,  který  doplňuji  vhodnou 

fotodokumentací.

Studiem  sériových  vrahů  jsem  dospěla  k názoru,  že  každý  z nás  je  potencionálním 

vrahem bez ohledu na vzdělání, intelekt či morální zásady. Kriminalita není vrozená, nicméně 

máme  vrozené  určité  predispozice  ke  kriminálnímu  chování,  přičemž  záleží  na  našich 

rozhodnutích, zda se staneme zločinci či nikoli.
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