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Úvod
Problematika osobnosti pachatele mě zajímala již od základní školy. Od mala jsem si
představovala, že budu jako Perry Mason, bravurní a čestný právník, který obhajuje nevinné.
Toužila jsem se stát advokátem. Postupem času jsem však přišla na to, že nevinných,
neprávem odsouzených, je jako šafránu. Změnila jsem názor. Rozhodla jsem se, že budu
státním zástupcem. Studiem se ukázalo, že ani toto povolání není pro mě ideální. Státní
zástupce se vlastně jen přetahuje s obhájcem o řadu důkazů, předkládá svoji verzi pravdy. To
se neslučovalo s mými představami, které jsem měla při nástupu na Právnickou fakultu. Vždy
jsem si přála hledat pravdu, rozhodovat o ní spravedlivě a čestně, ne přesvědčovat jiného
o své pravdě. Zjistila jsem, že bych chtěla být soudcem, trestním soudcem. Domnívám se, že
k tomu, aby soudce mohl rozhodnout spravedlivě, podle svých nejlepších znalostí
a schopností, je třeba, aby se mimo jiné orientoval i v problematice osobnosti pachatele a znal
rizikové faktory, které mohou predeterminovat kriminální chování. Jen s těmito znalostmi lze
uložit trest, který bude účinný a povede k nápravě pachatele.
Pachatelé vražd notabene těch sériových mě vždy doslova fascinovali. Ne pro své činy,
jejich popis se mnohdy ani nedá dočíst, ale pro to, co je vedlo k rozhodnutí zabít tolik lidí. Co
bylo příčinou tohoto vraždění, proč to prostě udělali. Je člověk předurčen být vrahem? Nebo
je vrah v každém z nás a jsou to rozhodnutí, která nás formují? Dá se předem poznat, že má
někdo predispozici stát se vrahem? Můžeme těmto vraždám předcházet? Můžeme si zvolit
svůj osud? Těmito otázkami se budu ve své práci zabývat. Abych toto mohla vůbec zhodnotit,
snažila jsem se poskytnout komplexnější, ne však vyčerpávající, pohled na danou
problematiku. Posoudit tyto otázky by však nešlo bez teoretického základu, tudíž ten tvoří
podstatnou část mé práce.
Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části, první část je výhradně teoretická, zatímco
druhá část je zaměřena praktičtěji.
V první části se věnuji obecným otázkám problematiky osobnosti pachatele. Za cíl této
části jsem si stanovila stručné vymezení základních používaných pojmů, nastínění
ucelenějšího pohledu na osobnost pachatele a popsání vybraných kriminologických teorií a
jejich hlavních představitelů. Zabývám se i jednotlivými typologiemi pachatelů. Celou část
závěrem doplňuji o faktory, které mají vliv na vývoj kriminální chování.
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Druhá část diplomové práce je zaměřena na trestný čin vraždy s důrazem na sériové
vraždy a osobnost sériového vraha. Problematika sériových vražd není pro Českou republiku
typická, to však neznamená, že se nás netýká a není aktuální. Všechny orgány činné
v trestním řízení by měly být s tímto tématem obeznámeny, aby bylo zajištěno rychlé a účinné
potrestání pachatelů. Jedná se o náměty nesporně velmi atraktivní a často literárně i filmově
zpracované, což je možná příčinou toho, proč je všeobecné vědomí o těchto činech a
osobnostech sériových vrahů pouze povrchní až zkreslené a často opředené mýty. Cílem
druhé části mé práce je stručně představit problematiku vražd a jejich pachatelů, jako základní
stavební kámen, na který pak navazuje výklad sériových vražd a sériových vrahů, ve světle
osobnosti pachatele činu s uvedením predispozic vztahujících se k sériovému vraždění. Dle
možností uvádím vhodné příklady k dokreslení představy o problematice.
Na závěr své práce se pokusím zjištěné poznatky o osobnosti pachatele sériových vražd
a prediktorech ovlivňujících jeho chování aplikovat na konkrétní případ sériového vraha,
typologicky jej zařadit a zanalyzovat jeho osobnost. Kazuistiku doplňuji vhodnou a dostupnou
fotodokumentací.
Ve své práci jsem se snažila pracovat s metodou popisnou, komparativní, analytickou a
syntetickou.
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Obecná cást
1 Vymezení základních pojmů
1.1 Kriminologie
Kriminologie (z lat. crimen = zločin a řec. logos = věda), neboli nauka o kriminalitě,
pachatelích, obětech a jejich kontrole,1 je společenskovědní disciplínou, v jejímž popředí
zájmu

stojí

jednak

jednotlivec,

jednak

společnost

jako

celek.

Odborná literatura uvádí, že termín kriminologie byl poprvé použit Paulem Topinardem,
francouzským antropologem a lékařem, na konci druhé poloviny 19. stol. Zároveň, v téže
době, se z kriminologie stává samostatný vědní obor.
Roku 1885 vydal Raffaele Garofalo, italský právník a kriminolog, publikaci s názvem
Criminologia. Ta položila základ pro rozlišení juristického, resp. legálního, pojetí kriminality
a kriminologického pojetí kriminality. Garofalo zdůrazňuje, že je nezbytné rozlišovat mezi
přirozenými zločiny (crimen naturale) a jednáními, jejichž trestnost závisí na době či typu
kultury (delicta mere prohibita, neboli prohlášením zakázaná jednání), např. homosexualita.
Přirozeným zločinem rozumíme výhradně ta jednání, která jsou považovaná za zločin každým
lidským společenstvím nezávisle na době, kultuře či politické situaci, např. vražda, znásilnění.
Tato můžeme označit také jako delicta mala per se, neboli jednání zločinná samotnou svou
podstatou.
Současné juristické pojetí kriminality považuje za zločin takové jednání, které za trestné
prohlásí zákonodárce. Naproti tomu kriminologie pojímá zločin z širšího hlediska, když se
zaměřuje i na sociálně patologické jevy, které jsou často jednou z příčin kriminálního
chování, i přesto, že jsou mnohdy legální (např. alkoholismus, zneužívání návykových látek,
prostituce, apod.).
Předmět kriminologie se však neomezuje jen na zločin jako takový, ale zabývá se i
pachatelem a obětí trestného činu anebo příčinami kriminálního chování. V posledních letech
se kriminologické výzkumy zaměřují také na zkoumání účinnosti a organizace trestní
spravedlnosti.

1

http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/kriminologie/charakteristika
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1.2 Kriminalita
Z legálního hlediska chápeme kriminalitu jako souhrn činů, spáchaných na určitém
území za vymezený časový úsek, které jsou právními předpisy označeny za trestné.
Kriminologická definice kriminality je širší, jelikož obsahuje i jevy, které za trestné
označeny nejsou, avšak jsou nežádoucí a pro společnost škodlivé.
Násilná kriminalita a násilí
Jednotná definice doposud neexistuje, avšak můžeme vycházet z definice Netíka, který
říká: „Násilná trestná činnost je taková trestná činnost, jejíž významnou charakteristikou je
poškození či usmrcení konkrétní osoby, eventuálně přítomnost záměru takový následek
(pokus) způsobit.“2. I přesto, že se jedná o jednu z nejzmiňovanějších definic násilné
kriminality, je kritizována pro přehlížení případů psychického týrání a některých dalších
chování, např. sexuálního obtěžování.
Kruciálním termínem násilné kriminality je pojem násilí. Tento ovšem také není
jednotně vymezen, nicméně v souladu s judikaturou můžeme říci, že se jedná o použití
fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného nebo očekávaného odporu.
Násilí rozdělujeme do dvou forem, a to na:


Vis absoluta = fyzické násilí
Oběť v žádném případě není schopna vyhnout se tomu, co je po ní požadováno. Není
zde prostor pro projevení vlastní vůle, např. oběť je svázaná a je jí vedena ruka, která
usmrtí jiného.



Vis compulsiva = psychické násilí
Naopak vis compulsiva dovoluje oběti jednat, avšak působí na její vůli nebo proti její
vůli, s cílem donutit ji k určitému jednání (např. bolestivé fyzické útoky na oběť s tím,
že útoky budou pokračovat nebo se stupňovat, dokud se oběť nepodvolí vůli útočníka
a nesplní, co po ní žádá). Vis compulsiva může mít také formu donucování

2

ZAPLETAL, J. Násilí, nenávist a pronásledování – kriminologický pohled. In GŘIVNA, T.; VANDUCHOVÁ,
M. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 452
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psychického, což už nebude násilím, ale vždy pohrůžkou násilí, ať již bezprostředního,
nebo budoucího.3
Násilná kriminalita bývá literaturou řazena mezi nejzávažnější druhy kriminality, a to
zejména proto, že jejím objektem jsou základní hodnoty člověka – život, zdraví, lidská
důstojnost, svoboda rozhodování, aj.
Od zbývajících druhů kriminality ji odlišuje zejména motivace a osobnostní charakteristiky
pachatelů. Až na výjimky, motivem jednání nebývá zisk a osoba pachatele se vyznačuje
násilnickými charakteristikami.
Výkladová ustanovení trestního zákoníku pojem násilí rozšiřují dále o jednání, kdy
pachatel uvede poškozeného do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným způsobem.
Trendy násilné kriminality
Podíl násilné kriminality na celkové trestné činnosti se zmenšuje. V roce 2015
meziročně klesl o 7,5 %. Přímá objasněnost se pohybovala lehce přes 70 %. Co se týče
teritoriálního rozložení, nejvyšší nápad zaznamenal Moravskoslezský kraj a Praha, následoval
kraj Ústecký a Středočeský. Nejméně byly zatíženy kraj Pardubický, Vysočina a Karlovarský
kraj.4
K trestnému činu vraždy. Počet vražd v roce 2015 klesl na 155 trestných činů, které
měly téměř 90 % objasněnost. Na druhou stranu se navýšil počet vražd na objednávku.
V posledních letech se objevuje větší počet vražd (i pokusů) spáchaných brutálním způsobem
na seniorech, rodičích a prarodičích za účelem získání peněžních prostředků pro nákup drog
nebo z důvodu tísnivé finanční situace způsobené dluhy. Ženy se podílely na cca 17 % vražd.
Nejčastějšími pachateli byli recidivisté. V roce 2016 bylo evidováno celkem 136 vražd,
jejichž objasněnost se pohybovala kolem 93 %. Podíl žen jako pachatelek byl pouze 14 %.
Nejvíce vražd spáchali opět recidivisté.
U pachatelů této trestné činnosti se projevuje narůstající brutalita a agresivita, přičemž
dochází k určitému „omlazování“, kdy se této činnosti účastní i mladiství pachatelé a osoby
mladší patnácti let (v roce 2015 žádní

pachatelé, v roce 2016 2 pachatelé).

(zdroj: www.mapakriminality.cz, statistiky Policejního prezidia ČR)
3

STAŇKOVÁ, L. Násilná kriminalita. Olomouc, 2015. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
Právnická fakulta. str. 9
4
DIBLÍKOVÁ, S. a kol. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2015, str. 16
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1.3 Agrese
Jak tomu již bylo u pojmu násilí, ani termín agrese nemá jednotně přijímanou definici.
Z pohledu psychologie je agrese (z lat. agressio = výpad, útok) chápána jako
destruktivní chování, směřující k fyzickému (brachiálnímu), slovnímu nebo symbolickému
(pomocí gest) útoku vůči jinému jedinci či předmětu.5 Agresi je možné označit také jako
úmyslné jednání, jehož záměrem je způsobení újmy jiné osobě, anebo jako reakci či útočné
chování, jehož cílem je poškodit nebo zničit objekt.6 Podle těchto definic je agrese chápána
úžeji jako typ násilí.
V literatuře můžeme však najít i opačný názor, kdy agrese je považovaná za obecný
pojem, jehož podmnožinou je násilí jako její nejextrémnější a nejméně akceptovatelná forma.7
Na agresi negativně působí i okolní prostředí, např. horké klima.
Kriminální agrese
Ne každé agresivní chování je v rozporu s právními normami, tudíž postihnutelné
z hlediska trestního práva. Proto od prosté agrese rozlišujeme agresi kriminální.
Kriminální agrese je takové chování subjektu, které ohrožuje nebo porušuje zájmy
chráněné trestním právem, při němž subjekt užívá fyzické síly nebo hrozby fyzickou silou,
často s cílem poškodit nebo destruovat objekt činnosti.8
Dělení agrese
Níže uvedu pouze jedno z několika možných způsobů dělení agrese, jelikož toto dělení
má pak své opodstatnění z hlediska způsobu spáchání trestného činu.


Instrumentální agrese
Instrumentální agresi můžeme také nazvat jako programovanou, cílenou agresi, jíž chce
pachatel dosáhnout určité pro něj významné hodnoty.

5

SPURNÝ, J. Psychologie násilí. Praha: EUROUNION, 1996. str. 17
KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
str. 454
7
Tamtéž. str. 454
8
KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005,
str. 382
6
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Mezi charakteristické znaky instrumentální agrese patří neutrální postoj až absence
nepřátelského postoje k oběti, nižší míra násilí, nepřítomnost afektivního jednání,
plánovitost, promyšlenost a relativně krátké trvání. Trestný čin není cílem tohoto
jednání, nýbrž jen prostředkem k dosažení jiného, chtěného, pravého cíle. Jako příklad
promítnutí tohoto druhu agrese do lidského jednání můžeme uvést vraždy motivované
ziskem, které dle kriminologů neprobíhají za výrazného emočního doprovodu, pachatelé
nebývají pod vlivem alkoholu a jejich kriminálně agresivní chování bývá programované
a plánované.9


Emocionální agrese
U emocionální agrese se můžeme setkat i s jejím označením jako neprogramované,
reaktivní, impulzivní nebo afektivní agrese.
Trestné činy nebývají ani promyšlené, ani naplánované, agrese propuká náhle, jedinec
není schopen z důvodu návalu emocí zvažovat důsledky svého jednání. Je pro ni
charakteristický konflikt oběti s pachatelem, provokativní chování oběti, brutalita,
intoxikace pachatele alkoholem a vyšší míra násilí. Na oběti se pak vliv této agrese
projevuje jejími mnohačetnými poraněními. Příkladem mohou být vraždy spáchané
v afektu.

Agrese x agresivita
Agresivitu (z lat. agressio = výpad, útok) obvykle chápeme jako sklon (predispozici)
k takovému způsobu chování, které porušuje sociální, potažmo i právní normy, vede
k omezení práv a narušení integrity živých bytostí. Jedná se vlastnost, resp. rys osobnosti. Za
agresi poté považujeme aktuální projev takového agresivního chování.10
Agresivita patří mezi osobnostní charakteristiky pachatelů trestných činů. Agresivní
člověk však nemusí vždy jednat s použitím agrese.
Teorie vzniku agrese
Odborná literatura se zmiňuje o třech teoriích, které se zabývají původem agrese a
v reálném světě se navzájem prolínají a doplňují.

9

MECOVÁ, L. Osobnost pachatele násilných trestných činů. Brno 2007. Diplomová práce. Masarykova
univerzita. Právnická fakulta. str. 38
10
MECOVÁ, L. 2007, op. cit. str. 19
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Teorie vrozené agrese
Sigmund Freud, český rodák a zakladatel psychoanalýzy, tvrdil, že existují dva základní
zdroje lidské energie – libido (životodárná energie) a thanatos (destruktivní energie).
Mezi těmito zdroji panuje rivalita, jejímž důsledkem jsou rozpory v lidském chování.
Konrad Lorenz, rakouský zoolog, zastával názor, že agrese je vrozená. Svou teorii
opíral o studium ptáků a ryb. Byl přesvědčen, že agrese se v jedinci hromadí, dokud
nedojde k její ventilaci.



Reaktivní teorie agrese
V souladu s touto teorií je agrese reakcí na vnější a vnitřní podněty. Někteří teoretici
spatřovali souvislost mezi frustrací a agresí, kdy dlouhodobá frustrace může vést
k agresivnímu chování.



Teorie naučeného chování
Teorie vychází z předpokladu, že agrese je naučená (viz dále Bobo Doll Experiment).

1.4 Trestný čin
Legální definici trestného činu nalezneme v ust. § 13 odst. 1 trestního zákoníku, podle
kterého se za trestný čin považuje protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a
který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. V souladu s výkladovými ustanoveními
trestního zákoníku je trestným činem i čin soudně trestný, příprava k trestnému činu, pokus
trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.
Abychom mohli hovořit o trestném činu, je nutné, aby jednání osoby naplnilo dvě
obligatorní podmínky: I. protiprávnost (rozpor s právní normou v rámci právního řádu) a II.
znaky uvedené v zákoně, resp. formální znaky trestného činu.
Z tohoto důvodu označujeme toto pojetí trestného činu za formální pojetí trestného činu, které
vyžaduje přesné vymezení jednotlivých skutkových podstat, kdy společenská škodlivost je
dovozována pouze ze skutečnosti, že jedinec naplní svým jednáním konkrétní skutkovou
podstatu, bez ohledu na faktickou nebezpečnost činu. Naproti tomu materiální pojetí trestného
činu je starší a předpokládá, že budou stíhána jen taková jednání, která jsou pro společnost
reálně škodlivá.
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Legální definice trestného činu je omezena dvěma korektivy:


Hmotněprávní korektiv = zásada subsidiarity trestní represe
„Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat
jen

v případech

společensky

škodlivých,

ve

kterých

nepostačuje

uplatnění

odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“11 Ze zákonné definice můžeme
dovodit závěr, že trestní právo představuje prostředek ultima ratio, prostředek poslední
instance, a nastupuje jen tam, kde jsou jiné prostředky neúčinné.


Procesněprávní korektiv = zásada oportunity
Neboli možnost státního zástupce zastavit trestní řízení pro jeho neúčelnost.

Pojmové znaky trestného činu
a) Protiprávnost
b) Typové znaky trestného činu = skutková podstata trestného činu (I. objekt, II.
objektivní stránka, III. subjekt, IV. subjektivní stránka)
c) Obecné znaky trestného činu (I. stanovený věk, II. příčetnost, III. rozumová a mravní
vyspělost u mladistvého)
Násilné trestné činy
Násilné trestné činy nám prostupují celou zvláštní částí trestního zákoníku, avšak
můžeme se je pokusit klasifikovat do čtyř skupin, jejichž dělící hranicí je naplnění znaku
„užití násilí nebo pohrůžky užití násilí nebo způsobení jiné těžké újmy“:


1. skupina
Trestné činy, jejichž skutková podstata vyžaduje naplnění znaku „užití násilí nebo
pohrůžky násilím“ a jedná se přitom o násilí instrumentální (je tedy prostředkem
k dosažení jiného cíle).12 Např. znásilnění, sexuální nátlak, vydírání, aj.



2. skupina
Trestné činy, jejichž skutková podstata vyžaduje naplnění znaku „užití násilí nebo
pohrůžky násilím“, vyjma instrumentálního násilí, např. násilí proti skupině obyvatel a
proti jednotlivci.

11

ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České
republiky. 2009, částka 11. § 12 odst. 2. Dostupný také z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
12
STAŇKOVÁ, L. 2015, op. cit. str. 12
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3. skupina
Násilnými trestnými činy jsou však i trestné činy, kde samotné užití násilí nebo
pohrůžky násilím není explicitně vyžadováno, avšak je pro dané situace typické.
Řadíme sem zejména trestné činy proti životu či zdraví.



4. skupina
Poslední skupinou jsou trestné činy, jejichž skutková podstata, z hlediska jejího
naplnění, nepředpokládá užití násilí, příp. pohrůžky násilím, a ani pro ni není typické,
avšak rovněž není ojedinělé. Jako příklad uveďme trestné činy omezení nebo zbavení
osobní svobody.

1.5 Trestný čin zabití
Níže vymezím pojem trestného činu zabití, aby bylo zřejmé jeho odlišení od trestného
činu vraždy.
Legální definici trestného činu zabití nalezneme v ust. § 141 trestního zákoníku, který
říká, že zabití je úmyslné usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo
jiného

omluvitelného

hnutí

mysli

(afektdelikt)

anebo

v důsledku

předchozího

zavrženíhodného jednání poškozeného (provokace). Přísnější trestní sazba postihuje
pachatele, kteří se trestného činu dopustí na dvou nebo více osobách, těhotné ženě anebo
dítěti mladšímu patnácti let.
Trestný čin zabití obsahuje dva druhy privilegujících okolností – afektdelikt a provokaci
(viz výše). Judikatura dovozuje, že pro naplnění skutkové podstaty trestného činu zabití je
třeba příčinná souvislost mezi spácháním trestného činu a privilegujícími okolnostmi. Silné
rozrušení musí vzniknout v důsledku těchto okolností (strachu, úleku, zmatku nebo jiného
omluvitelného hnutí mysli), a to je postupně, tak náhle. Tyto musí být mimořádně závažné.
Alternativně může pachatel jednat na základě předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného, jehož jednání bylo v rozporu s morálkou, kdy tato provokace musí být
srovnatelná s cenou lidského života.13
Zabití je privilegovanou skutkovou podstatou úmyslného usmrcení člověka. Avšak pro
případ, že by jednání pachatele nevyčerpalo skutkovou podstatu ve všech znacích, jednalo by
se o trestný čin vraždy.
13

Usnesení NS ČR ze dne 27. července 2011 ve věci sp. zn. 6 Tdo 593/2011
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Příklad: Miroslava Šetková byla obžalovaná z pokusu trestného činu vraždy, za to, že
pobodala svého přítele nožem. Obhajoba zdůrazňovala, že čin spáchala v důsledku
zpanikaření a v sebeobraně poté, co po ní přítel „vyjel“. Nicméně na těle oběti bylo
diagnostikováno dvanáct bodných ran. Před soudem žádala obžalovaná o překvalifikování
svého skutku na trestný čin zabití. Vzhledem k tomu, že rozhodovací praxe soudů vykládá
tento pojem restriktivně, nebylo jí vyhověno.

1.6 Pachatel trestného činu
Pachatel je jedním ze základních prvků kriminogeneze, tj. procesu, jehož výsledkem je
spáchání trestného činu. Trestní právo a kriminologie přistupují k pojmu pachatel trestného
činu rozdílně.
1.6.1 Trestněprávní pojetí
Trestněprávní pojetí pachatele trestného činu se liší v závislosti na tom, zda se jedná o
trestní právo hmotné nebo procesní.


Trestní právo procesní
Trestní řád, jakožto základní pramen trestního práva procesního, používá pojem
pachatel v několika ustanoveních, avšak jej nedefinuje.
Nicméně rozlišuje mezi následujícími pojmy, které, až na výjimku, nejsou synonymem
pro pachatele trestného činu (např. osoba může být obviněna ze spáchání trestného činu
i přesto, že jej ve skutečnosti nespáchala):
a) podezřelý = ten, vůči komu jsou vykonávány úkony před zahájením trestního
stíhání, osoba je prozatím jen podezřelá ze spáchání trestného činu, jelikož orgány
činné v trestním řízení nemají dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání,
b) obviněný = ten, proti komu se vede trestní stíhání. Obviněným se osoba stává v
okamžiku doručení usnesení o zahájení trestního stíhání.
c) obžalovaný = označení pro obviněného po nařízení hlavního líčení,
d) odsouzený = ten, kdo byl v trestním řízení uznán vinným ze spáchání trestného činu
odsuzujícím rozsudkem. Ač to trestní řád nezmiňuje, odsouzený je vlastně de iure
pachatelem trestného činu, avšak není nutné, aby byl pachatelem i de facto.
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Trestní právo hmotné
Legální definici pachatele trestného činu nalezneme v ust. § 22 odst. 1 trestního
zákoníku, kde je stanoveno, že pachatelem je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky
skutkové podstaty trestného činu, jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.
Pachatelem trestného činu může být jednak právnická osoba, jednak fyzická osoba,
která byla v době spáchání trestného činu příčetná, dovršila patnáctý rok věku a naplnila
znaky stanovené ve skutkové podstatě.
Z pohledu věku a typu jednotlivých pachatelů je můžeme rozdělit následovně:


pachatel trestného činu – právnická osoba
-

právní úprava: trestní zákoník (subsidiární použití), trestní řád (subsidiární
použití), zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim



pachatel trestného činu – fyzická osoba
-

právní úprava: trestní zákoník, trestní řád

-

obecné podmínky pro vznik trestní odpovědnosti: příčetnost, dovršení
osmnáctého roku věku



mladistvý pachatel provinění
-

právní úprava: trestní zákoník (subsidiární použití), trestní řád (subsidiární
použití) zákon o soudnictví ve věcech mládeže

-

obecné podmínky pro vznik trestní odpovědnosti: příčetnost, dovršení
patnáctého roku věku za současného nepřekročení osmnáctého roku věku,
dostatečná rozumová a mravní vyspělost



osoba mladší patnácti let
-

právní úprava: trestní zákoník (subsidiárně), zákon o soudnictví ve věcech
mládeže, občanský soudní řád

-

nevzniká trestní odpovědnost

Výkladová ustanovení trestního zákoníku rozšiřují obecnou definici pachatele trestného
činu i o spolupachatele a účastníka trestného činu.
Trestní zákoník pamatuje i na situace, kdy trestně odpovědný jedinec záměrně užije ke
spáchání trestného činu osobu, která není trestně odpovědná nebo je odpovědná jen
omezeně pro nedostatek věku či nepříčetnost, omyl, okolnost vylučující protiprávnost,
nejednání, příp. nezaviněné jednání nebo nejednání z pohnutky či zvláštního úmyslu
12

předpokládaného zákonem. Nepřímý pachatel je trestně odpovědný za úmyslný trestný
čin, „živý nástroj“ není trestně odpovědný vůbec nebo jen omezeně.14
1.6.2 Kriminologické pojetí
Kriminologická definice pachatele trestného činu je oproti legálnímu pojetí rozšířena,
jelikož za pachatele nepovažuje jen osoby, které spáchaly trestný čin, ale i další osoby, které
za své jednání nejsou orgány činnými v trestním řízení stíhány. Zabývá se též osobami trestně
neodpovědnými (děti, nepříčetní), osobami, které již vykonaly uložený trest a jedinci, kteří
jsou označováni jako potenciální pachatelé trestných činů. Dále se do popředí zájmu dostávají
i osoby se silně patologickým chováním (závislé na alkoholu či drogách, bezdomovci,
prostitutky, narkomani apod.).
Pro kriminologa je tedy pachatelem osoba, která spáchala trestný čin, bez ohledu na to,
zda byla orgány činnými v trestním řízení odhalena, zda ji považují za vinnou nebo zda byla
osvobozena například pro nedostatek důkazů. Kriminologie tedy z trestního práva vychází, ale
není jeho rámcem plně vázána. Pokud je například v důsledku novely trestního práva určité
jednání dekriminalizováno, pro kriminology se tím nic nemění.15
Co se týče dalšího využití kriminologických poznatků – mají své uplatnění
v kriminalistice, soudní psychiatrii, psychopatologii či trestním právu.
Základním pojmem používaným jak v kriminologii, tak v trestním právu, vztahujícím se
k pachateli, resp. charakterizujícím pachatele, je osobnost pachatele trestného činu.

14

ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České
republiky. 2009, částka 11. § 22 odst. 2. Dostupný také z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
15
MOULISOVÁ, M. Kriminologický pohled na pachatele. Trestní právo. 2008, roč. 13, č. 11
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2 Osobnost pachatele trestného činu
Problematika osobnosti pachatele trestného činu je rozsáhlá a komplikovaná, zejména
také proto, že se jí zabývá hned několik vědních oborů. Ve své práci se pozdržím tématu,
tudíž se budu orientovat převážně kriminologickým a trestněprávním směrem.
Z hlediska trestního práva je osobnost pachatele jednou z klíčových kvalit subjektu
trestného činu.
Kriminologická definice osobnosti pachatele vychází z psychologie, kdy osobností
rozumíme organický celek duševního života jedince, který zahrnuje jak biologický základ, tak
i společenské podmínky jeho života včetně společenských vztahů.16 Popis osobnosti je
nezbytným předpokladem pro pochopení a vysvětlení kriminálního chování. Osobnost
pachatele bývá analyzována jednak jako psychické specifikum konkrétního jedince, jednak je
srovnávána s osobnostmi jiných jedinců, kdy účelem této komparace je zjištění shody nebo
odlišnosti mezi jednotlivými osobnostmi.
Na pachateli zkoumají kriminologové jeho motivaci, osobní, rodinnou a kriminální
anamnézu, průběh socializace, úroveň adaptace na okolní sociální prostředí anebo životní styl.
Důležitým vodítkem jsou i údaje o spáchaném trestném činu, vč. formy zavinění,
okolnostech spáchání trestného činu, motivaci, předcházejících trestných činech, aj.
V závislosti na té které fázi uplatňování práva, můžeme osobnost pachatele dělit
následovně: v kriminalistické psychologii hovoříme o osobnosti podezřelého a obviněného,
v soudní psychologii o osobnosti obžalovaného, v penitenciární psychologii o osobnosti
odsouzeného a v postpenitenciární psychologii o osobnosti propuštěného.17
Osobnost pachatele násilných trestných činů
Psychologických šetření pachatelů násilné kriminality je velmi málo. Zmiňme
kupříkladu šetření, které bylo zaměřeno na pachatele vražd, na kterých byl vykonán trest
smrti. Šetření vycházelo ze spisů jednotlivých vězňů, kdy mezi nimi bylo 168 mužů a 5 žen.

16

TOMČÍKOVÁ, K. Problematika osobnosti pachatele v kriminologii. Hradec nad Moravicí, 2009. Diplomová
práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. str. 9
17
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 59
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Byly zjištěny následující závěry:
-

věkový průměr 32 let,

-

nízká vzdělanost (převažující základní vzdělání)

-

nadměrné užívání alkoholu

-

více než polovina pachatelů byli recidivisté (nikoli však recidivisté trestného činu
vraždy)

-

téměř 70 % pachatelů spáchalo vraždu v souběhu s jiným trestným činem

-

v 65 % případů byla vražda spáchána v afektu

-

oběťmi byly většinou ženy, méně často muži, poté děti, atd.
Kriminologické výzkumy ukazují, že pachateli násilných trestných činů, především

těch, jejichž motivem je zisk (např. loupeží a loupežných vražd), jsou osoby nižší inteligence,
podprůměrného vzdělání, nedostatečných vyjadřovacích schopností, jejichž psychika je
primitivně konstruována. Jejich morální vědomí se pohybuje na nízké úrovni, která postrádá
jakýchkoli morálních zábran. Získaný majetkový prospěch je relativně nízký. 18
Příčiny tohoto chování musíme hledat již v dětství, jedinci pochází většinou z rodin, kde
bylo násilí běžnou součástí rodinného života, ať již uvnitř rodiny či vně. Často se v těchto
rodinách objevují i problémy spojené s alkoholismem. Typické jsou rovněž výchovné
problémy potencionálních pachatelů (doma i ve škole), hojné návštěvy policejní stanice,
předčasné zkušenosti s alkoholem a dalšími návykovými látkami či nestálost v partnerském a
sexuálním životě.

2.1 Psychologie osobnosti – vybrané aspekty
Tuto kapitolu jsem se rozhodla zařadit do své práce za účelem utvoření celistvé
představy o pojmu osobnost pachatele, jelikož chceme-li skutečně pochopit tuto
problematiku, musíme ji zvažovat ve všech souvislostech.
Psychologie hovoří o osobnosti jako o systému vnitřních interindividuálně odlišných
dispozic determinujících v interakci s vnějšími situacemi vnější psychické procesy, chápané
jako reakce.19

18

MAREŠOVÁ, A. a kol. Násilná kriminalita v nejisté době. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
2015, str. 37
19
NAKONEČNÝ, M. Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia, 2004. str. 208
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Zjednodušeně řečeno, osobnost jedince představuje souhrn psychických vlastností, které
působí na jeho psychické reakce v určité situaci, čímž ovlivňují jeho chování. Tyto vlastnosti,
uspořádané do různých skupin, vytváří strukturu osobnosti. Konkrétně literatura hovoří o
schopnostech jednotlivce k mentálním výkonům, charakteru, temperamentu, postojích jako
hodnotících schopnostech a volních vlastnostech jako schopnostech seberegulace. Zvláštním
druhem jsou pak motivy jako vnitřní příčiny určitého chování.
Na tyto vnitřní dispozice a jejich vnější projevy psychologie nahlíží ze dvou hledisek.
Z hlediska vnějšího chování hovoříme o tzv. povrchových rysech, které vyjadřují výsledky
zobecněného pozorování chování jedince (např. u pachatelů násilných trestných činů
zobecňujeme, že jsou agresivní). Pramenné rysy, jako druhý způsob nazírání na vnitřní
dispozice, vyjadřují předpokládané vnitřní determinanty navenek pozorovaných projevů
osobnosti. Identifikace těchto vnitřních determinant jako konkrétní charakteristiky osobnosti,
z nichž lze usuzovat na nebezpečnost pachatele, prognózu jeho chování a možnost nápravy
z hlediska trestněprávní sankce, je úkolem psychologie osobnosti.20
Zmíněné charakteristiky nalezneme převážně ve znaleckých posudcích.
Dále se psychologie zabývá dynamikou osobnosti (výkladem chování a prožívá
člověka), vývojem osobnosti, poznáváním osobnosti, aj.
Zpočátku panovalo mezi vědci přesvědčení, že existuje pud zločinnosti, který by jedince
předurčoval ke kriminálnímu chování. Od této teorie bylo postupně upuštěno, nicméně byla
potvrzena vyšší pravděpodobnost kriminálního chování v důsledku existence určitých
vlastností, jejichž projevy byly patrné již v dětství. Toto vysvětlení by mohlo vnést nový
pohled na situace, v nichž někteří jedinci, ač vyrůstají v klidném, slušném, láskyplném
prostředí, se stejně stanou delikventy (ve smyslu pachateli trestných činů).
Kanadský tým odborníků dospěl ve svém longitudinálním projektu k závěru, že
k rizikovým osobnostním předpokladům patří trojkombinace:
-

snížená úzkostlivost (jedinec se směle a bez obav pouští do nových a nejistých aktivit),

-

zvýšená impulzivnost (jedinec preferuje být neustále v pohybu, situace ho rychle
zláká),

-

20
21

nezávislost na odměně (jedinec je lhostejný k tomu, zda bude pochválen, či nikoli).21

MECOVÁ, L. 2007, op. cit. str. 7
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd., Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 61
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V současnosti dochází k posunu od zkoumání kombinace pachatel x nepachatel ve
prospěch porovnávání pachatelů mezi sebou. Psychologové se tedy zaměřují spíše na popis
osobnosti pachatele a jejich zařazení do určitých typů na základě existence kombinace
specifických vlastností. Tyto typologie jsou zaměřeny na poznání osobnosti pachatele, čehož
pak může být využito při predikci a ovlivňování jejich chování, ale při i výběru správného
přístupu k nim, např. při výslechu, výkonu trestu, aj.
2.1.1 Utváření osobnosti
Nadále se budu zabývat otázkou, zda se jako osobnost rodíme, nebo zda je naše
osobnost utvářena až v průběhu života.
Psychologie osobnosti nepopírá skutečnost, že určité vlastnosti jsou součástí osobnosti
jednotlivce od narození a vytváří její genetický základ. Avšak postupem času je tento základ
konfrontován s vnějším prostředím, např. výchovou, učením, kdy v důsledku vzájemného
působení biologických a sociokulturních činitelů se utváří osobnost jednotlivce. Rostoucí věk
oslabuje vliv biologických činitelů ve prospěch sociálního učení, resp. životních zkušeností.
Z těchto důvodů se v odborné literatuře můžeme setkat s pojmem bio-sociogenní osobnost.
Vzhledem k výše uvedenému je osobnost produktem sociálního učení, jakožto procesu
učení se společensky žádoucím sociálním normám, kdy se z biologické osobnosti jedince
stává osobnost společenská. Jedinec se tedy chová tak, jak se chovat naučil.
„Osobností se člověk nerodí, osobností se člověk stává.“22
Za základní formy sociálního učení jsou považovány: sociální podmiňování, nápodoba,
identifikace, anticipace, asociace a observační učení. Dále se budu v krátkosti věnovat jen
vybraným druhům sociálního učení.


Identifikace s významnou osobou
Identifikace představuje ztotožnění se s určitými autoritami a přejímání vzorců jejich
chování, jako důsledek existence citového vztahu a obdivu. Jedinec se snaží o
napodobení chování a o jeho prosazení ve společnosti. Zároveň však odmítá takové
chování, které je těmito autoritami považováno za nesprávné.
Rozhodující roli hraje výchova rodiny. Dítě se učí usměrňovat své chování
prostřednictvím příkazů a zákazů. Později je však v jeho chování patrný i vliv dalších

22

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1998. str. 39
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osob, k nimž vzhlíží. Dítě pak protěžuje určité vzorce chování, které jsou těmito
osobami sdíleny, a naopak odmítá takové, které jsou jimi považovány za nežádoucí.
Z hlediska násilné trestné činnosti je významnou formou sociálního učení i identifikace
s agresorem, jejíž podstata spočívá v přirozené snaze člověka vyhnout se potrestání.
Kupříkladu děti, které jsou rodiči příliš tvrdě trestány, se snaží najít způsob, jak se
vyhnout trestu, což u nich vede k přesvědčení, že pokud by se chovaly jako rodiče,
nehrozilo by jim od nich nebezpečí. V odborné literatuře se můžeme setkat i s
označením obranná identifikace.


Observační učení (učení na základě pozorování)
Albert Bandura, kanadský psycholog s ukrajinsko-polskými kořeny, provedl v 60.
letech minulého století experiment týkající se observačního učení na dětech tzv. Bobo
Doll Experiment.
Experimentu se zúčastnily dvě skupiny dětí, jedné skupině bylo puštěno video, v němž
žena fyzicky napadala panenku a vykřikovala u toho agresivní sprostá slova. Druhá
skupina dětí toto video neviděla. Každé dítě bylo poté zavedeno k hračkám, kdy se
ukázalo, že děti, které zhlédly ono video, napodobovaly přesně to, co viděly.
Experiment prokázal, že pokud jsou děti přítomny násilí, má to negativní důsledky pro
jejich chování.



Nápodoba
Jedinec napodobuje chování jiného člověka, jelikož se domnívá, že dosáhne stejného
uspokojení svých potřeb jako napodobovaný. Tedy pokud jedinec zjistí, že
prostřednictvím agresivního chování může dosáhnout určitého, pro něj jinak
nedosažitelného, cíle, bude to pro něj důvod pro uchylování se k agresi.
Nutně vyvstává otázka, kde je hranice mezi vrozenými vlastnostmi a naučeným

chováním? Výzkumy této oblasti potvrdily, že každá jednotlivá psychická vlastnost osobnosti
je výslednicí dlouhodobých vztahů mezi souborem dědičných dispozic a faktorů okolního
prostředí, přičemž platí, že čím je genetická odchylka od normy závažnější, tím méně se
mohou uplatnit vlivy prostředí. Každá dědičná dispozice (psychická vlastnost) má svou
reakční normu (vymezené hranice), v níž je schopna na vlivy prostředí reagovat.23

23

MECOVÁ, L. 2007, op. cit. str. 8
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Z hlediska lidské agresivity, jakožto vlastnosti vrozené a získané, autoři odborných
publikací zastávají názor, že agresivita je vlastností vrozenou, avšak konkrétnímu způsobu
agresivního jednání se člověk učí, resp. osvojuje si meze nežádoucího chování a rozličné
způsoby odreagování agrese. Tedy svou roli hraje jak dědičnost, tak sociální učení.

2.2 Osobnost pachatele z pohledu kriminologie
V kriminologii nás zajímá osobnost pachatele z hlediska příčin kriminality. (viz kapitola
3 Kriminologické teorie)

2.3 Trestněprávní problematika osobnosti pachatele – vybrané aspekty
Z pohledu trestního práva se osobnost pachatele trestného činu projevuje ve všech
složkách skutkové podstaty trestného činu a ovlivňuje i jeho závažnost pro společnost.
Subjekt trestného činu
Pojmy pachatel trestného činu a subjekt trestného činu se do jisté míry překrývají. Mezi
kvality trestně odpovědného pachatele, potažmo subjektu trestného činu, řadíme dosažení
patnáctého roku věku a příčetnost (případně rozumovou a mravní vyspělost u mladistvého).
Obecně můžeme příčetnost vymezit jako způsobilost subjektu ke kriminálnímu chování,
závisející na jeho duševním stavu v době spáchání trestného činu. Samotný trestní zákoník
příčetnost nedefinuje, nicméně uvádí důvody, které ji vylučují – „Trestně odpovědný není ten,
kdo pro duševní poruchu nemohl v době spáchání trestného činu rozpoznat jeho protiprávnost
nebo ovládat své jednání.“24. Tedy pachatel jednal v nepříčetnosti, jestliže v době spáchání
trestného činu současně trpí duševní poruchou, jejímž důsledkem je ztráta rozpoznávací nebo
ovládací schopnosti, a není schopen rozpoznat protiprávnost svého činu nebo ovládnout
vlastní jednání.


Kritéria příčetnosti
a) Biologické (lékařské) kritérium
O biologickém kritériu hovoříme v souvislosti s přítomností duševní poruchy.
Mimo duševní poruchu vyplývající z duševní nemoci sem zařazujeme i hlubokou
poruchu vědomí, mentální retardaci, těžkou asociální poruchu osobnosti nebo jinou
těžkou duševní nebo sexuální odchylku.

24

ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České
republiky. 2009, částka 11. § 26. Dostupný také z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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Duševní porucha může být jak vrozená, tak získaná, dlouhodobá (např.
schizofrenie, maniodeprese) či přechodná (např. šoková reakce).
Hořák25 se ve své práci zabývá povahou vztahu mezi tzv. afektdelikty a zmenšenou
příčetností a dále také tím, zda stav silného emocionálního rozrušení (afektu) může
mít za následek nepříčetnost. K zodpovězení těchto otázek si vypomáhá
schématem, který používala rakouská forenzně-psychiatrická a trestně právní
nauka. Rozeznává jednak tzv. prosté afekty, což jsou stavy silnějších emocí, k nimž
dochází prakticky u všech pachatelů úmyslného trestného činu. Soud k nim může
přihlédnout v rámci ukládání trestu, nikoli však při hmotněprávní kvalifikaci. Druhá
kategorie, označovaná jako silný afekt, resp. vystupňovaný afekt, může již mít vliv
na příčetnost pachatele. Třetí typ, afekt nejvyššího stupně, má charakter duševní
poruchy. Tato kategorie zahrnuje i afekt patický, což je afekt nejvyšší intenzity a
zpravidla i delšího trvání, který končí vyčerpaností a mnohdy i amnézií.
Afektem (z lat. afficere = působit) rozumíme silný, bouřlivý, krátce probíhající
citový stav (např. hněv, zděšení, radost, nadšení), zpravidla provázený
vegetativními reakcemi (zrudnutí, zblednutí, změna rytmu dechu, pocení, bušení
srdce, atd.), mimickými projevy či zvláštnostmi hlasového projevu a gestikulací.26
b) Psychologické (juristické) kritérium
Abychom mohli hovořit o nepříčetnosti, je nezbytné, aby v době spáchání trestného
činu u pachatele došlo buď ke ztrátě rozumové (rozpoznávací) schopnosti, kdy
nebude schopen rozpoznat, zda je jeho jednání protiprávní, nebo ke ztrátě ovládací
(určovací) schopnosti, tedy nebude schopen kontrolovat své jednání.
Nedostatek těchto schopností je třeba posuzovat se zřetelem ke konkrétnímu
trestnému činu. Není vyloučeno, aby osoba byla současně příčetná pro určitý druh
trestné činnosti, zatímco jiný spáchala v nepříčetnosti.
Pojem příčetnost není jen pojmem právním, ale má i morální rozměr. Společnost
nemůže po jedinci, který není z důvodu duševní poruchy schopen uvědomit si
následky svého jednání, vyžadovat, aby byl stejně trestně odpovědný jako ten, kdo
jedná úmyslně a důsledky svého jednání minimálně předpokládá.
25

HOŘÁK, J. Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd. 1. vyd. Praha: UK, Právnická fakulta, ediční
středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2011. Disertační práce. str. 43-44
26
HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, in Bulletin advokacie 10/2009, str. 53
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Subjektivní stránka trestného činu
Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje vnitřní, psychický vztah pachatele
k určitým okolnostem, jež zakládají trestný čin.
Jejím obligatorním znakem je zavinění, které může být ve formě úmyslného či
nedbalostního zavinění. Fakultativními znaky jsou pohnutka, resp. motiv, a cíl trestního
jednání.
Pro násilnou kriminalitu přichází v úvahu všechny typy zavinění vyjma nedbalosti
nevědomé, resp. nedokážu si představit trestný čin násilné povahy, který by bylo možné
spáchat, aniž by jedinec netušil, že jednání je trestné.
Poněšický27 rozeznává několik druhů motivace pro agresivní chování s následným
násilím. Za nejčastější motiv agrese považuje přímou aktuální frustraci či narůstání
nezvladatelného stresu (k nejčastějším motivům u vražd patří dlouhodobý krizový vztah).
Motivem agrese však může být také projevení nevole, protestu. Agrese může být rovněž užita
coby prostředek k získání sebevědomí (sexuální agrese bývá nezřídka doprovázena motivy
moci, potřebou ovládat a ponižovat oběť) a sebeúcty. Motivem agrese může být dále potřeba
něčeho dosáhnout, kdy použití moci a násilí je ve skutečnosti náhražkou schopnosti a
možnosti jednat. Častým motivem agrese je i prostá zištnost pachatele (zištnost je
nejčastějším motivem násilí u organizovaného zločinu).
Středem zájmu kriminologů nejsou nedbalostní trestné činy, tyto jsou považovány za
bezvýznamné, a jejich srovnání s úmyslně spáchanými trestnými činy za nepřípustné.
Objekt trestného činu
Dalším znakem skutkové podstaty trestného činu je objekt, kdy skutková podstata
chrání určité společenské vztahy, zájmy a hodnoty, proti nimž směřuje trestný čin.
Z hlediska zasaženého objektu násilné trestné činnosti lze říci, že pachatelé páchají
násilnou činnost ze stejných důvodů jako např. pachatelé majetkové trestné činnosti. Odlišují
se pouze způsobem dosažení uspokojení své potřeby. Zatímco majetková a sexuální trestná
činnost staví na motivaci pachatele, resp. na hodnotě, kterou pachatel svým jednáním chce
získat, násilná trestná činnost staví na způsobu provedení deliktu.28

27
28

PONĚŠICKÝ, J. Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton, 2005. str. 91
KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005. str. 391
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Objektem násilné kriminality však nemusí být jen zájem na ochraně života a zdraví, ale
i svoboda pohybu, rozhodování nebo např. důstojnost oběti.
Objektivní stránka trestného činu
Objektivní stránka trestného činu charakterizuje způsob jeho spáchání a následky tohoto
jednání. Mezi její obligatorní znaky řadíme jednání, následek trestného činu a příčinný vztah
mezi nimi. Fakultativními znaky jsou místo a čas jednání, jeho účinek, předmět útoku, aj.
Způsob provedení trestného činu, jakožto systém vzájemně spjatých úkonů jednání
pachatele, je určován i subjektivnímu činiteli, charakterovými vlastnostmi, temperamentem,
intelektem apod. Čím výraznější jsou zvláštnosti osobnosti pachatele, tím pravděpodobnější
bude, že se nějakým způsobem otisknou v modu operandi.29
Do způsobu provedení násilného trestného činu se promítají různé psychické poruchy
pachatele. Mohou se projevit zejména při výběru oběti, přístupu k ní po dobu páchání trestné
činnosti a zacházení s ní po dokončení trestněprávního jednání, dále také charakteristiky
typické pro jednotlivé typy agrese.
Z hlediska pozdějšího potrestání hrají svou roli i okolnosti, za nichž byl trestný čin
spáchán. Ty mohou působit buď polehčujícím směrem, nebo naopak mohou pachateli přitížit.
Pokud budeme hovořit o sériových vraždách, osobnost pachatele ovlivňuje i uspořádání
místa činu ve smyslu jeho organizovanosti.

29

NETÍK, K. a kol. Psychologie v právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997, str. 15
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3 Kriminologické teorie
Základní vymezení
Kriminologické teorie (z řec. theoriá = podívaná, pozorování, zkoumání) lze stručně
definovat jako soustavy vědeckých názorů na kriminalitu30, které se zaměřují primárně na
hledání příčin kriminálního chování, sekundárně pak na popis kriminálního chování jako
sociálně patologického jevu. Snaží se tedy popsat osobnost pachatele z hlediska motivů, které
jsou příčinou jeho kriminálního chování.
S ohledem na jejich společné znaky, je můžeme rozčlenit do jednotlivých skupin, které
označujeme jako kriminologické směry. Těmi jsou:
a) směr převážně biologických kriminogenetických teorií,
b) směr převážně psychologických kriminogenetických teorií,
c) směr převážně sociologických kriminogenetických teorií,
d) směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí,31
e) směr postmoderních kriminogenetických koncepcí.

3.1 Směr biologických kriminogenetických teorií
Všechny teorie biologického směru označují za příčinu kriminálního chování vnitřní
biologické činitele. Zajímavostí je, že některé tyto koncepce (zejména Lombrosovy teorie)
byly zneužity totalitními režimy 20. století, kdy umožnily pronásledování, segregaci a
fyzickou likvidaci určitých skupin jedinců, např. Židů nebo duševně nemocných.
3.1.1. Teorie rozeného zločince
Jedním z nejvýznamnějších představitelů biologického směru je Cesare Lombroso,
italský lékař a antropolog. Původně se orientoval na hygienu a soudní lékařství. Později
působil jako vězeňský lékař v nápravném zařízení v Turíně, kde se v rámci vyšetřování
jednotlivých vězňů, zaměřoval na pozorování a analýzu jejich různých tělesných anomálií. Na
základě těchto pozorování publikoval svou teorii, tzv. teorii rozeného zločince, kdy podle
Lombrosa se člověk nestane zločincem až v průběhu života, nýbrž se jako zločinec narodí.
Zločinnost je dědičná a zločinec rozpoznatelný na podkladě svých tělesných znaků.
30
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Lombroso tvrdil, že rodilý zločinec má divoké instinkty primitivních lidských povah a
je identifikovatelný na základě anatomicky utvářených rysů obličeje i těla, např. velmi
hrubých (mohutných) čelistí, ustupujícího čela, přílišného ochlupení nebo jeho absence, linie
dlaní, snížené citlivosti k bolesti, podléhání klimatickým a magnetickým změnám a toho,
čemu on říkal „uši formované jako držadlo“.32 Lombroso se zaměřoval především na tvar
ucha pachatele, jelikož ucho se plynutím času nemění. Zajímavostí je, že typickým uchem
rozeného zločince bylo ucho, kterému buď zcela chybí ušní lalůček, nebo je přirostlý k tváři.
Z hlediska psychických charakteristik je rozený zločinec emocionálně oploštělý,
předčasně sexuálně aktivní, líný, ješitný, labilní, pověrčivý, se sklony k alkoholismu.
Lombroso ovšem nesetrval ve svých teoriích jen na rozdělení populace na kriminální a
nekriminální, vytvořil i poměrně kazuistickou charakteristiku pachatelů jednotlivých druhů
trestných činů. Jako příklad můžeme uvést jeho charakteristiku vrahů. Vrazi měli mít skelný,
chladný pohled, jedno oko mnohdy podlité krví, velký, orlí nos, silnou čelist, dlouhé uši,
široké tváře, kudrnaté tmavé vlasy, řídký vous, úzké rty, velké špičáky, aj.33
Lombroso měl řadu příznivců, kteří se snažili jeho výzkum doložit vlastními studiemi,
avšak i kritiků. Kritiky se opíraly zejména o fakt, že se Lombroso zaměřoval ve svém
pozorování jen na delikventní jedince, tedy si své teorie neověřoval pozorováním kontrolního
vzorku nedelikventních skupin populace. Z celé řady kritiků zmiňme kupříkladu anglického
psychiatra Goringa, který pod vlivem Lomborosovy teorie porovnával vězně se skupinou
vojáků a univerzitních studentů, kdy mezi nimi nezjistil žádné významnější rozdíly.
Později Lombroso, i v důsledku kritik jeho práce, od své teorie rozeného zločince
částečně ustoupil, a připustil i určitý vliv prostředí, v němž pachatel žije. Jeho přínos spočíval
dále v tom, že vytvořil jednu z prvních typologií pachatelů trestných činů. Vyjma typu
rozeného zločince uznával také příležitostné zločince, zločince z vášně, kriminální epileptiky
a morálně patologické devianty.
3.1.2. Genetické studie
Dále do kategorie biologických kriminogenních teorií řadíme genealogické studie (z
řec. génos, lat. genus = rod). Jejich představitelé se zaměřovali na výzkum dědičných vloh a
jejich vliv na inklinaci ke kriminálnímu chování.
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Henry Herbert Goddard, americký psycholog a eugenik, zkoumal po několik generací
Kallikakův rod. Ten založil koncem 18. století voják Kallikaka, který měl jednak legitimní
potomky s bohatou, vzdělanou ženou, jednak nelegitimní potomky, které zplodil s chudou,
mentálně retardovanou dívkou. Tito potomci byli mezi sebou porovnáváni na základě různých
faktorů – životní úroveň, zdraví, sociální pozice, aj. Není překvapující, že Goddard dospěl
k závěrům, že více mentálně retardovaných a společensky problémových jedinců bylo
zjištěno v nemanželské linii. Legitimní potomci naproti tomu dosahovali významného
společenského postavení.
Zobecněním těchto poznatků dospěl Goddard k přesvědčení, že se nedědí kriminalita,
ale oligofrenie (slabomyslnost). Tato slabomyslnost pak působí jako predispozice ke
kriminálnímu chování.
Další genetické studie se zaměřovaly na kriminalitu jednovaječných a dvojvaječných
dvojčat. Není překvapující, že vyšší míra shodného chování byla prokázána u jednovaječných
dvojčat. K závěrům je však přistupováno skepticky. A to zejména proto, že nelze s přesností
určit hranici, kdy končí vliv genetiky a nastupuje vliv osob, výchovy a prostředí, v němž
dvojčata vyrůstala.
Frekvence kriminality byla pozorovaná také u adoptovaných dětí s ohledem na trestnou
činnost biologických a adoptivních rodičů. Analyzovány byly jen případy synů, protože
kriminalita dcer byla nepatrná. V rodinách, kde nebyl ani biologický, ani adoptivní rodič
usvědčen z trestné činnosti, byla prokázána kriminalita u 10,5 % synů. Pokud byl delikventní
jen adoptivní otec, zvýšila se kriminalita synů o 1 %. Avšak v případě trestní minulosti
biologického otce, se zvýšila kriminalita synů na 21,5 %. Pro případ, že delikventní byl
jednak adoptivní otec, jednak biologický otec, vzrostl podíl kriminality těchto synů na 36,2%.
(zdroj: Neumann, J. Základní kriminologické školy a směry)
3.1.3. Konstituční teorie
Konstituční teorie také zohledňují faktor dědičnosti. Jejich předpokladem je propojení
stavby lidského těla a určitých psychických vlastností, zejména charakterových a
temperamentových. Nejznámější představitel této teorie, německý psychiatr Ernest
Kretschmer, vytvořil svou typologii na základě analýzy mentálně patologických případů.
Kretschmer spatřoval propojenost mezi tělesným typem a temperamentovými vlastnostmi
v tom smyslu, že pro určitý tělesný typ jsou charakteristické jiné temperamentové vlastnosti.
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Kretschmer definoval základní konstituční typy – typ pyknika, astenický typ a atletický
typ. Z tělesné stavby poté odvozoval nejen temperament, ale i příčiny kriminálního chování.
Později k nim přidal ještě smíšený typ dysplastický se sklonem k mravnostním trestným
činům.
Z hlediska tělesné stavby je pro typ pyknika charakteristické zavalité, maximálně
středně vysoké tělo, kratší nohy, ochablejší svalstvo a kulatý obličej. Z temperamentových
vlastností je to pak realistický přístup k životu, společenskost, otevřenost, dobrá nálada, ale i
sklony k občasným maniodepresivním poruchám. V rámci trestné činnosti se dopouští
nejčastěji trestného činu podvodu. Ve srovnání s ostatními typy je kriminalita i recidiva
pyknického typu nižší a možnost resocializace vyšší.
Astenický typ je popisován jako jedinec se štíhlými, úzkými rameny, plochým
hrudníkem, delšími, tenčími končetinami a menší hlavou s podlouhlým obličejem. Mezi
odpovídající temperamentové vlastnosti řadíme citový chlad, přecitlivělost, ale také
nadšenost, střídání období horečné činnosti s nečinností a narcistické nazírání na svět. Astenik
má sklon k schizofrenním poruchám. Z hlediska kriminálního chování jsou pro něj příznačné
majetkové trestné činy.
Tělesná konstituce atletického typu je představovaná sportovní postavou, mohutným
svalstvem, širokými rameny a hrudníkem, mezi jeho vlastnosti řadíme lhostejnost až
netečnost, někdy výbušnost. Dle Kretschmera mají jedinci tohoto typu sklony k epilepsii. Jsou
typickými pachateli násilných či sexuálně motivovaných trestných činů.
Z Kretschmerovy teorie později vycházel W. H. Sheldon, americký psycholog a
antropolog, který rozlišoval tyto tři typy – ektomorfy, endomorfy a mezomorfy, přičemž
poslední jmenovaní měli nejvyšší tendenci ke kriminálnímu chování.
Kretschmer se pokoušel také o vysvětlení vlivu afektivních prožitků na rozhodování
člověka, kdy podle něj dochází k tzv. primitivním reakcím na základě prožitků tak silných, že
podnět obejde kontrolu vyšších složek osobnosti. Doslova Kretschmer tvrdí, že určitý silný
podnět dokáže dočasně vyřadit vyšší racionální vrstvy osobnosti, čímž je jedinec odkázán na
reakce vlastní nižším fylogenetickým vrstvám psychiky. Kretschmer přitom zdůrazňoval
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rozdílnou individuální afektibilitu, jež závisí na typu osobnosti a temperamentu, může však
být výrazně ovlivněna i aktuálním zdravotním stavem jednotlivce.34
Konstituční teorie byly, stejně jako teorie rozeného zločince, kritizovány v mnoha
směrech. Mezi hlavní důvody patřila skutečnost, že i osoby se stejnou tělesnou konstitucí
mohou páchat různé trestné činy a naopak. Tyto teorie totiž nezohledňují lidskou osobnost, co
do úlohy její nervové soustavy, povahových rysů nebo vlivů sociálního prostředí.35
3.1.4 Biochemické teorie
Představitelé biochemických teorií zdůrazňují příčinný vztah mezi abnormální
chromozomální strukturou jedince a jeho kriminálním chováním. Chromozomální anomálie s
„přidaným“ pohlavním chromozomem Y u mužů (tzv. 47-XYY syndrom) zapříčiňuje nejen
nadměrný růst, ale i postižení mozku, v jehož důsledku jedinec trpí sníženým intelektem,
zvýšenou agresivitou i zvýšeným rizikem kriminálního chování. Určitou dobu byl také
označován jako chromozom vrahů.
V této kategorii je nejvíce citovanou prací výzkum H. A. Witkina a S. A. Mednicka,
který se týkal mužů narozených v letech 1944 – 1947 v Dánsku (Kodani), kteří měřili více než
184 cm. 47-XYY syndrom byl zjištěn u dvanácti osob, z nichž pět se dopustilo trestné
činnosti.36
3.1.5. Endokrinologické teorie
Endokrinologické koncepce se orientují na spojitost mezi kriminálním chováním
a činností soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Výzkumným měřením byl sice potvrzen vyšší
výskyt poruch žláz s vnitřní sekrecí u osob, které se dopustily trestné činnosti, avšak současně
bylo dokázáno, že stejnými poruchami žláz s vnitřní sekrecí trpí jak delikventní, tak
nedelikventní část obyvatelstva, tudíž tyto výzkumy nejsou považovány za zcela průkazné.
3.1.6. Výzkumy mozku
Novodobé výzkumy a studie poukazují na podmíněnost mezi mozkovými dysfunkcemi,
patologickými změnami a kriminálním chováním. Tyto dysfunkce a patologické změny
mohou být způsobeny v důsledku chorob (např. tumorová onemocnění mozku) či nehod
(např. pád z výšky).
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Příklad: Literatura uvádí jako příklad trestnou činnost Charlese Whitmana, který se poté, co
zabil svou manželku a matku, zabarikádoval ve věži univerzity v Texasu, a než byl dopaden,
stihl zastřelit čtrnáct náhodně vybraných obětí. Následně bylo zjištěno, že Whitman trpěl
maligním mozkovým tumorem, který u něj vyvolal neukojitelnou touhu zabíjet.
V této souvislosti je třeba se také zmínit o tzv. „arousal theory“ (teorii vzrušení). Ta
vychází z předpokladu, že intenzita vnějších podnětů pro optimální funkci mozkové činnosti
není stejná v celé populaci. U jedinců s agresivními sklony byla zjištěna potřeba vyšší
intenzity vnějších podnětů. Tito jedinci také trpí zvýšenou potřebou vzrušení a touhou po
mimořádném zážitku, proto vyhledávají riskantní, hazardní, nebezpečné a adrenalinové
situace.

3.2 Směr psychologických kriminogenetických teorií
Již od počátku vzniku psychologie se projevují snahy analyzovat kriminální chování.
Tyto analýzy vychází zejména z poznatků psychologie osobnosti, obecné psychologie a
psychiatrie. Psychologické teorie se zaměřují na pochopení osobnosti pachatele, jeho
vlastností, motivace kriminálního chování aj.
Prvotní studie se zabývaly výzkumem inteligence vzorku delikventní a nedelikventní
části populace. Historicky byla tato koncepce spjata se zjišťováním inteligence pomocí
mentálního testu Binet-Simonova, kde byl též poprvé koncipován pojem tzv. „mentálního
věku“, z něhož byl později německým psychologem W. Sternem odvozen inteligenční
kvocient (IQ).37 Tyto poznatky využil ve své teorii americký profesor Terman, který dospěl
k závěrům, že nedostatek rozumové vyspělosti působí jako prediktor kriminálního chování,
z čehož pak vycházely teorie přirovnávající pachatele k oligofrénům.
Bylo vědecky prokázáno, že u dětí a mladistvých nižší inteligence negativně ovlivňuje
školní výkony a úspěchy, resp. neúspěchy, což je často příčinou záškoláctví, vandalismu a
jiného kriminálního chování.
U dospělých není nižší inteligence výlučným prediktorem kriminálního chování, avšak
díky ní není toto jednání komplexně promyšlené a je tedy snáze odhalitelné. Osoby s nižší
inteligencí se často dopouští násilných trestných činů v komparaci s osobami s vyšší
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inteligencí, jejichž trestná činnost je zaměřena zejména do oblasti hospodářské, politické
kriminality či organizovaného zločinu.
3.2.1. Sociálně psychologické teorie
Tyto teorie rozvinuli ve svých pracích zejména C. R. Jeffery a R. L. Akerse, kteří se
opírali o odlišné pojetí učení jako způsobu vytváření nových způsobů jednání. Preferovanou
formou sociálního učení byla pro ně nápodoba, učení na modelu, nikoli učení podmiňováním.
Výsledkem této teorie je domněnka, že protispolečenské chování je naučené a má-li být
trvalé, musí být posilováno a zpevňováno. Pokud tomu tak není a toto jednání je trestáno, za
současného nabídnutí alternativní formy sociálně schvalovaného adaptivního jednání, dochází
u subjektů k žádoucí změně jednání prosociálním směrem.38
3.2.2. Psychoanalytická teorie
Základním východiskem psychoanalytické teorie je přirovnání pachatele ke společensky
nepřizpůsobenému jedinci, jehož trestná činnost slouží k uspokojení vlastního vnitřního
konfliktu. Zakladatelem psychoanalýzy byl Sigmund Freud.
Předpokládané kořeny tohoto vnitřního konfliktu tkví v poruchovosti hypotetických
procesů psychosexuálního vývoje jedince, zvláště v období jeho raného dětství, kdy defektně
zpracované psychoanalytické komplexy (tzv. „Oidipův komplex“ u chlapce a tzv. „Elektřin
komplex“ u dívky, jejichž jádrem jsou hypotézy o násilném odstranění rodiče téhož pohlaví a
„incestuálním“ vztahu k rodiči opačného pohlaví) vytvářejí nevědomé pocity viny a zvýšené
úzkosti.39
Psychoanalytické teorie kritizovaly samotné pojetí trestního práva a trestu, protože jej
považovaly za nástroj „pomsty“ společnosti na pachatelích. Zastánci těchto teorií volají i po
úplném zrušení trestů.
3.2.3. Teorie rozdílného podmiňování
Hlavním představitelem teorie rozdílného podmiňování byl Hans Jürgen Eysenck,
německo-britský psycholog, který, na rozdíl od zastánců sociálně psychologické teorie,
protěžoval sociální učení podmiňováním.
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Eysenck ve svých teoriích vycházel z metody klasického podmiňování vyvinuté Ivanem
Petrovičem Pavlovem na základě pokusů se zvířaty. Pavlov, na základě svých pozorování,
dokázal, že pokud psi dostávají potravu současně se zazvoněním, tak ji ani nepotřebují vidět,
aby se v okamžiku, kdy uslyší zazvonění, „rozslintali“.
Eysenck se domníval, že je žádoucí, aby dítě bylo za své nedovolené, ve smyslu
nevhodné, chování trestáno. To může přispět k vytvoření jeho svědomí a zároveň působit jako
prevence proti budoucí trestné činnosti. Za kriminální pak považuje ty jedince, kteří mají
oslabenou schopnost učit se podmiňováním, anebo neměli dostatečnou výchovu, tj. nebyli
dostatečně trestáni za nevhodné protispolečenské chování, čímž nedošlo k vytvoření vazby
zločin – strach z trestu.
Princip, kdy určité jednání je podmíněně vyvoláno určitými podněty, nazýváme
principem behaviorismu. Moderní psychologií je však překonán, neboť nebere v potaz
komplexnost lidského chování ani jiné formy sociálního učení.
Eysenck je tvůrcem tzv. třídimenzionálního modelu osobnosti, jehož jednotlivé dimenze
jsou extraverze/ introverze, emoční stabilita/ labilita a psychotičnost. Každá z těchto dimenzí
vyjadřuje kontinuum, jež probíhá mezi krajními polohami, přičemž delikvence je spojena
s vysokou extraverzí, emoční labilitou a také psychotičností. Psychoticismus je zde
charakterizován jako nepřizpůsobivost, vyhledávání rozruchu, nepřátelskost, či vyhledávání
nebezpečí.40

3.3 Směr sociologických kriminogenetických teorií
Sociologické teorie pojímají kriminalitu jako společenský fenomén. Podle sociologů má
primární vliv na jedince jednak prostředí, v němž žije a vyrůstá, jednak samotný průběh
socializace, resp. faktory, které ji ohrozily nebo narušily. Závěry jsou vyvozovány
z porovnávání průběhu socializace mezi kontrolním vzorkem delikventních a nedelikventních
jedinců, ze zkoumání vlivu nejbližšího sociálního okolí a procesu utváření hodnotových
systémů. Tyto teorie označujeme jako teorie učení, mezi jejichž hlavní představitele řadíme
H. J. Eysencka (viz výše) nebo E. H. Sutherlanda. V závislosti na druhu pramenů je řadíme do
psychologického směru nebo sociologického směru.
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3.3.1. Teorie diferenciální asociace
Edwin Hardin Sutherland, americký sociolog, který je považován za jednoho
z nejvlivnějších kriminologů 20. století, byl zastáncem teorie diferenciální asociace, která
označuje za rozhodující faktor kriminálního chování jedince vliv sociálního prostředí a
sociálních skupin. Jedná-li se o prostředí a skupiny se sklonem ke kriminalitě, je v jedinci
posílena náklonnost ke kriminálnímu chování.
Sutherland zastává názor, že zločincem se člověk nenarodí, ale stane se jím, resp. naučí
se jím být. Podle jeho teorie může být jedinec zdravý, vzdělaný, chytrý, avšak pokud vyrůstá
v oblasti s vysokou kriminalitou a pohybuje se v kriminální společnosti, je vysoce
pravděpodobné, že bude páchat trestnou činnost. Pokud by se ale pohyboval v jiném prostředí
a mezi jinými sociálními skupinami, mohl by se z něj stát třeba dobrovolník v neziskové
organizaci.
Sutherlandova teorie byla kritizována zejména proto, že nevysvětluje trestné činy
spáchané v afektu. Dále také nereflektuje skutečnost, že někteří jedinci, i přes vliv sociálních
skupin a prostředí, se nikdy žádného trestného činu nedopustí.
Z této kritiky vyšel Daniel Glaser, který zdůrazňoval, že kontaktu s kriminální skupinou
je přičítán velký vliv. Samotný kontakt nepovažoval za příčinu kriminálního chování,
zdůrazňoval, že záleží na samotném jedinci, který se rozhodne, zda se identifikuje
s protispolečenským chováním skupiny, či nikoli. Glaserovu teorii nazýváme teorií
diferencované identifikace.
3.3.2. Teorie anomie
Vedle toho existují i teorie, podle nichž podstata kriminality spočívá ve struktuře
společnosti, resp. příslušnosti jedince k sociální skupině, která působí na jeho rozhodování.
Zastáncem této teorie byl kupříkladu francouzský sociolog David Émile Durkheim.
Durkheim považoval kriminalitu za běžný jev, bez něhož společnost neexistuje. Avšak
musí být v přiměřené, únosné míře, v opačném případě dochází ke stavu, který Durkheim
označoval jako anomii (z řec. a nomos = bez norem), tedy ke stavu, kdy ve společnosti
přestávají platit veškerá pravidla a normy.
Příčinou anomie mohou být i např. živelní katastrofy, hospodářská krize nebo náhlá
změna politického režimu, kdy dochází k zavrhnutí stávajících pravidel a nová pravidla
nejsou ještě nastavena.
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Z Durkheimových teorií vycházeli i další sociologové – např. Robert King Merton,
americký sociolog a představitel teorie odchylného chování.
3.3.3. Teorie odchylného chování
Teorie odchylného chování se zabývá problematikou žádoucích cílů a jejich
dosahování, kdy cíle snažení (bohatství, peníze,…) jsou vymezeny jednoznačně, oproti tomu
legitimní prostředky k jejich dosažení nejsou ve společnosti rovnoměrně rozloženy. Anomie
dle Mertona označuje stav, kdy dochází k napětí v důsledku konfliktu mezi normami a
realitou. Primární hodnotou pro společnost je úspěch. Toho lze dosáhnout tvrdou prací.
Ovšem mohou nastat situace, kdy ani tvrdá práce nevede k úspěchu. Z tohoto důvodu někteří
jedinci používají k dosahování cílů i nelegální prostředky.
Na situace lze dle Mertona reagovat pěti způsoby, na podkladě kterých můžeme jedince
dělit do pěti skupin, dle objektivních možností splnit si tzv. american dream:
a) konformisté – přijímají hodnoty a uznávají legitimní prostředky pro jejich
dosažení
b) inovátoři – přijímají hodnoty, hledají nové cesty pro jejich dosažení (hodnoty jsou
zcela legitimní, avšak metody jejich získání jsou v rozporu s právem uznávanými
způsoby pro jejich dosažení – př. získání majetku krádeží)
c) ritualisté – odmítají hodnoty, avšak akceptují legitimní prostředky (tlak redukují
snížením nároků)
d) odpadlíci – odmítají hodnoty i cestu pro jejich dosažení
e) rebelové – odmítají hodnoty i cestu, usilují o nahrazení (např. radikální politické
hnutí)
3.3.4. Chicagská kriminologická škola
Chicagská kriminologická škola vzniká po 1. sv. v. a zabývá se zejména
kriminogenními důsledky této války (dopady prohibice, nezaměstnaností v důsledku velké
hospodářské krize, masovou migrací,…). Za jejího zakladatele je v literatuře označován
Albion Woodbury Small, americký sociolog, zakladatel první nezávislé katedry sociologie
v USA, resp. v Chicagu.
Hlavní přínos chicagské školy spočívá v ekologických studiích zaměřených na
geografické rozložení kriminality, zejména kriminality mládeže v Chicagu. Bylo prokázáno,
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že v oblastech s nejvyšší kriminalitou žije převážně chudé obyvatelstvo s výrazným podílem
přistěhovalců a černochů.
Sociologové C. Shaw a H. McKay na základě svých výzkumů, zaměřených na
delikvenci mladistvých, záškoláctví nebo kriminalitu dospělých, předpokládali, že její
příčinou je sociální charakteristika komunit, jelikož tato místa si zachovávala přetrvávající
míru delikvence po mnoho let nezávisle na složení tamního obyvatelstva.
V rámci chicagské školy byly také prvně formulovány teze o kulturním konfliktu, na
něž navázal Thorsten Sellin, americký sociolog, který rozlišil kulturní konflikt na primární,
např. pokud v důsledku přestěhování dochází ke změně kultury a následkem toho dojde ke
konfliktu neslučitelných norem (např. kamenování za nevěru), a sekundární, kdy dochází ke
konfliktu subkultur vůči dominantní kultuře společnosti, tedy dochází ke konfliktu zájmů
mezi různými vrstvami a skupinami. Většina má dostatečnou oporu pro prosazení svých
zájmů v podobě právních předpisů, menšina je de facto donucena uchýlit se ke kriminálnímu
chování.
3.3.5. Teorie delikventní subkultury
Teorie delikventní subkultury spojuje vznik kriminality se sociální nerovností. Jedinec
si kompenzuje absenci prostředků nezbytných pro dosažení cíle (peníze, výchova,
znalosti,…), který je ve společnosti žádoucí, členstvím v gangu, resp. ve skupině, která řeší
podobné problémy. V této společnosti může dosáhnout uznání, kterého se mu ve společnosti
nedelikventních jedinců mnohdy nedostane.
3.3.6. Etiketizační teorie
Etiketizační teorie (labelling theory) předkládá názor, že kriminalita vůbec neexistuje.
Kriminalita je jen vykonstruovaná společností, a to tím, že jsou vytvořeny a aplikovány
trestněprávní normy. Tyto normy označují jedince, kteří je porušili za devianty, což vede
k jejich vyloučení ze společnosti.
Devianti nejsou ovšem jen pachatelé trestných činů, ale ti všichni, jimž byla úspěšně
aplikovaná „nálepka“. Ve smyslu této teorie považujeme za deviaci i mentální chorobu či
homosexualitu.
Bylo prokázáno, že pokud se k jedinci chováme jako k deviantnímu, vzniká vysoká
pravděpodobnost, že opravdu spáchá trestný čin.
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V penologii bychom mohli nalézt teorie zabývající se výzkumem negativních dopadů
trestů na osobnost odsouzeného, zejm. efektem prizonizace. Ta označuje proces, kdy
odsouzený přebírá hodnoty, postoje a vzorce chování spoluvězňů, následkem čehož je
neschopný přizpůsobit se životu na svobodě. Zastánci tohoto konceptu prosazovali využívání
alternativních trestů a celkové polidštění vězeňství, a to do takové míry, aby se život ve
vězení přiblížil životu na svobodě.

3.4 Směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí
Pro multifaktorový směr je charakteristické, že za příčiny kriminality a kriminálního
chování považují více faktorů různého původu a druhu. Nevychází pouze z jedné teorie nebo
kombinace více teorií, ale jejich podstatou je srovnávací výzkum prováděný několika
metodami jak na delikventních jedincích, tak i na příslušnících nedelikventní části populace.
Mezi jednoho z prvních příznivců tohoto směru řadíme Enrica Ferriho, italského kriminologa,
sociologa a studenta Lombrosa. Feri dělil příčiny kriminality na: I. příčiny společenské
(životní úroveň, stav obchodu, zemědělství, bezpečnost), II. antropologické (věk, pohlaví) a
III. fyzické (klima, teplota, vliv srážek).
3.4.1. Výzkum manželů Glueckových
Manželé Sheldon a Eleanora Gluckovi patřili v USA mezi hlavní představitele
multifaktorových teorií. Jejich nejvýznamnější práce byly publikované v roce 1950 zejména
v oblasti prevence kriminality mládeže.
Manželé Gluckovi zaměřili svůj longitudinální výzkum zejména na delikventní chlapce
ve věku jedenácti až sedmnácti let, kteří byli umístěni do nápravně výchovných ústavů
v Bostonu. Každému chlapci byl přidělen chlapec stejného věku, vyspělosti (resp. inteligence)
a rasového původu ze skupiny nedelikventní části obyvatelstva. Další šetření proběhlo pak u
obou chlapců při dosažení věku pětadvaceti a jednatřiceti let.
Tito chlapci byli podrobeni rozsáhlému šetření, které mělo okolo čtyři sta proměnných,
z nichž bylo vybráno pět, v nichž se tyto dvě porovnávané skupiny nejvíce lišily, tedy měly
největší vypovídací hodnotu.
Konkrétně se jednalo o tyto faktory:
-

výchovný styl otce
dohled matky
soudržnost rodiny

-
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emocionální vztah otec x chlapec
emocionální vztah matka x chlapec

Pozorováním a analýzou získaných dat bylo zjištěno, že delikventní jedinci mají
poruchovější vztahy k rodičům i sourozencům a negativnější vztahy vzhledem ke škole a
svým vrstevníkům. Gluckovi to vysvětlují jednak osobnostními defekty v oblasti myšlení a
emocionality, ale také členstvím v kriminálním gangech a účastí na jeho protispolečenských
aktivitách.
Opakovaným šetřením bylo dále zjištěno, že tyto defekty z mládí si delikventi přenáší i do
dospělosti, kdy vztahy k vlastním rodinám rovněž nebyly v úplně nejlepším pořádku, často
trpěli psychickými poruchami osobnosti, velmi běžná byla nezaměstnanost, vyhledávání
sociálních podpor aj. Avšak změnila se struktura páchaných trestných činů, postupem času
dochází k odklonu od závažnější kriminality ve prospěch té méně závažné, což bylo
odůvodněno opožděným zráním osobností delikventů.
Celý výzkum byl ale později kritizován zejména proto, že nebyly brány v potaz faktory,
které zcela jistě ovlivňují kriminalitu, např. vliv vrstevníků nebo ekonomický status.
3.4.2. Socialistická kriminologie
Socialistické teorie, zejména pak marxismus, hledaly příčiny kriminality v kapitalismu.
Dle Bedřicha Engelse probíhá v kapitalismu sociální válka všech proti všem a postupně
dochází k válce buržoasie a proletariátu. Za jediné řešení považoval komunistickou
společnost, v níž, na základě rovnosti všech, by měl nastat sociální smír, a trestná činnost by
se stala obsoletní.

3.5 Směr postmoderních kriminogenetických koncepcí
3.5.1. Teorie racionální volby
Podstatou teorie racionální volby, neboli rational choice theory, je aplikace
ekonomických pravidel na lidské chování. De facto se jedná o ekonomickou analýzu trestné
činnosti. Tento koncept vychází z premisy, že lidské jednání je účelové, avšak do jisté míry
racionální - jedinec bude usilovat o dosažení maximálních užitků a výhod bez ohledu na
omezenost prostředků. Ve vztahu ke kriminologii je tento koncept vědecky vykládán jako
kalkul jedince, který si porovnává „pro a proti“ porušení platných norem, které mu spáchání
trestného činu přinese.
Zjednodušeně lze říci, že jedinec se sám rozhodne ke kriminálnímu chování, což je
důsledkem primárně ekonomického kalkulu. Poznání tohoto rozhodovacího procesu by mohlo
vést i k efektivním preventivním opatřením.
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Teorie racionální volby nehledá odpověď na otázku, proč lidé páchají trestné činy, ale
jak je páchají. Teoretici se tedy při svých analýzách zaměřují na specifické typy trestné
činnosti, jelikož je zřejmé, že k trestnému činu krádeže a znásilnění nedochází za stejných
okolností a ze stejných pohnutek.
3.5.2. Obecná teorie kriminality (GTC)
Nejvýznamnějšími představiteli tohoto pojetí kriminality byli Travis Hirschi, americký
sociolog a profesor sociologie, a Michael Ryan Gottfredson. Obecná teorie kriminality bývá
literaturou také označovaná zkratkou GTC, což je zkrácenina nejvýznamnější práce Hirschiho
a Gottfredsona, v originále A General Theory of Crime.
Základem jejich teorie je striktní rozlišování mezi faktory a skutečnostmi rozhodnými
pro spáchání trestného činu a faktory a skutečnostmi charakterizujícími osobnost pachatele.
V případě, že se současně vyskytnou klíčové faktory, které jsou předpokladem kriminálního
chování a kriminální osobnosti pachatele, dochází ke spáchání trestného činu bez ohledu na
další kriminogenní faktory.
Mezi tyto faktory dle původní koncepce patřily sociální vazby jedince ke společenství,
v němž žije. Postupně se tento faktor opouští ve prospěch sebekontroly jako stabilizátoru
legitimního chování. Jedinci s nízkým stupněm sebekontroly jsou dle Hirschiho a
Gottfredsona egocentričtí, mají pozitivní vztah k riziku, jejich plány jsou krátkodobé, snaží se
dosáhnout úspěchu a zisku co nejsnadnější cestou a primární je pro ně krátkodobé uspokojení
potřeb, tedy nic neplánují. V osobním životě jsou často nestálí, střídají partnery, zaměstnání i
přátele. Tito jedinci se dopouští jednak kriminálního chování za účelem okamžitého
uspokojení svých potřeb, jednak nežádoucího jednání jako je užívání návykových látek vč.
alkoholu, hazardních her nebo prostituce.
GTC předpokládá, že jedinec, který byl v dětství svými rodiči zanedbáván, což vyústilo
v jeho neschopnost kontrolovat své jednání, se tohoto traumatu již nezbaví. Tedy není nutný
rozdílný přístup ke kriminalitě mládeže a dospělých.
Avšak samotný nízký stupeň sebekontroly nestačí k tomu, aby se jedinec začal chovat
kriminálně. Potřebujeme ještě další skutečnost, která ve spojení s nízkým stupněm
sebekontroly spustí u jedince kriminalitu. Kriminálními příležitostmi mohou být kontakty
s podsvětím, trávení volného času s deviantními jedinci, vhodná situace pro spáchání
trestného činu, apod.
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4 Typologie pachatelů
Typologie představuje způsob, který nám umožňuje třídit soustavy, objekty nebo jevy
pomocí typů. Z kriminologického hlediska je založena na zobecňování poznatků získaných
pozorování těch vlastností pachatelů, které je odlišují od zbytku populace, a na následné
klasifikaci těchto osob do určitých skupin.
Základním stavebním kamenem v typologii je pojem typ. Typ představuje soubor
vlastností, rysů a jiných znaků osobnosti společných více jednotlivcům, jimiž je poté tvořena
určitá typová skupina. Osoby, resp. pachatelé, zařazené do těchto skupin nejsou „čistými“
typy, řadíme je vždy do té skupiny, jíž se svými vlastnostmi a rysy přibližují nejvíce.
První typologie byly vytvářeny zejména na základě pozorování zločinců, kteří se
nějakým způsobem „vryli“ do paměti široké veřejnosti, ať již způsobem provedení činu nebo
jejich četností. Tyto typologie se zaměřovaly výhradně na pachatele a jeho činnost, nebraly
v potaz roli oběti nebo vliv sociálního prostředí. Sociálním podmínkám se pozornost začíná
věnovat až od 19. století, kdy s rozvojem kriminologie dochází k přenesení důrazu z osoby
pachatele na sociální (sociálně patologický) stav společnosti. Kriminalita začíná být chápána
především jako sociální a společenský jev, což se na druhé straně místy odrazilo až
v přehnaném optimismu týkajícím se možnosti ovlivňovat osobnost pachatele a tím i jeho
další život a následně i vývoj samotné kriminality.41
Vzhledem ke skutečnosti, že těchto typologií je mnoho, zmíním se níže jen o
vybraných, které mě při jejich studiu zaujaly.

4.1 Typologie pachatelů orientované na osobu pachatele
Tyto typologie navazují na jednotlivé kriminologické teorie.
4.1.1. Typologie zdůrazňující především biologické osobnostní charakteristiky
Do této kategorie řadíme zejména studie Lombrosa nebo Kretschmera, ale také
genealogické, endokrinologické či biochemické koncepce (viz výše). Tyto teorie vychází
z vnějších rozdílů mezi pachateli a nedelikventní částí populace.
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4.1.2. Typologie zdůrazňující především psychologické osobnostní charakteristiky
Mezi nejznámější koncepce, vycházející z psychických aspektů osobnosti, řadíme teorie
ztotožňující pachatele s oligofrénem a psychopatologickou typologii. Zaměřme se ale i na
některé další, méně známé, typologie.
Hewitt a Jenkins, zaměřující se na klasifikaci delikventních dětí, vytvořili tři základní
typy pachatelů: sociální (utíká od rodiny, toulá se, chodí za školu, realizuje se v mladistvých
gangech), nesocializovaný agresivní (krutý, nerespektuje autority, výbušný, vyvolává rvačky)
a nadměrně inhibovaný typ (samotářský, plachý, apatický, snadno manipulovatelný).
Jenkins spolu s dalšími teoretiky později vytvořil další typologii na základě analýzy
delikventních chlapců, kdy je rozlišoval do několika skupin s ohledem na příčiny kriminality.


faktor skupinové krádeže zahrnuje kooperativní a agresivní krádeže, gangovou
aktivitu, submisivnost a destruktivitu,



faktor násilné povahy obsahuje záchvaty zlosti, tendence k přepadení, citovou labilitu,
negativismus, pocit méněcennosti a agresivitu,



faktor

ego-kompenzace

je

definován

vynucováním

pozornosti,

agresivitou,

chvástavostí, pasivní a aktivní homosexualitou, pocity méněcennosti a negativismem,


faktor pouličního gangu je příznačný touláním se, záškoláctvím, gangovými aktivitami
a pokradmými krádežemi,



faktor agresivity se projevuje absencí pasivní homosexuality a pokradmých krádeží,



faktor vůdcovství absentuje uzavřenost a destruktivitu.42

A. Koncepce oligofrenního pachatele
Koncepce oligofrenního pachatele vznikla jako důsledek genealogické studie prováděné
Goddardem, který dospěl k přesvědčení, že dědičná není kriminalita, ale slabomyslnost,
která je příčinou tendence ke kriminálnímu chování. Dnes o ní nehovoříme jako o
oligofrénii, nýbrž ji označujeme jako mentální retardaci. Ohledně zařazení nepanuje
jednoznačná shoda, v závislosti na pramenu, z něhož čerpáme, můžeme koncepci
oligofrenního

pachatele

řadit

mezi

typologie

zdůrazňující

biologické

nebo

psychologické aspekty osobnosti.
Je zřejmé, že mentální retardace sama o sobě není důvodem pro kriminální chování,
avšak tito jedinci jsou snadno ovlivnitelní, tudíž snadno zmanipulovatelní k páchání
42
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trestné činnosti, a to i přesto, že jsou schopni chápat společenskou nebezpečnost činu a
ovládat své jednání. Toto můžeme považovat za vysvětlení výše uvedených závěrů.
Další výzkumy se orientovaly na měření inteligence pachatelů.
Teorie oligofrenního pachatele byla postupem času vyvrácena a v současnosti je
rozumová vyspělost považovaná jen za jeden z kriminogenních faktorů.
B. Psychopatologická typologie
1. Socializovaný typ
Socializovaný typ představuje prototyp normálního pachatele, nevyznačuje se
jakoukoli abnormalitou. Jedná se o pachatele s vytvořeným svědomím, který reaguje
na spáchaný trestný čin běžným způsobem (lítost, smutek, obavy o další směřování,
otřesené sebevědomí, úzkostné očekávání reakce okolí apod.). Charakteristickým
znakem trestné činnosti je krátkodobost, epizodovost, jednoduchá motivace (např.
vliv situace, nedbalost) a absence výraznější poruchy chování.
Z hlediska působení na pachatele - pro úspěšnou spolupráci s ním je nutné apelovat
na vytvořené citové vazby a morální zásady, či vyzdvihovat jeho kladné vlastnosti.
2. Neurotický typ
Neurotický typ pachatele se vyznačuje především neurotickými poruchami –
deprese, úzkostlivost, hysterie, psychická nevyrovnanost. Nejčastější příčinou jeho
jednání je emocionální konflikt v rodině. Převažuje mezi mladistvými pachateli ze
zajištěných rodin, v nichž jsou pěstované pocity viny a deprivace, jejichž důsledkem
je touha po uznání. Trestná činnost pak představuje rebelii vůči rodině.
K modu operandi řadíme amatérské provedení trestného činu, zanechání zřetelných
stop a chaotický útěk z místa činu, neúčelový či neinstrumentální charakter jednání,
v tom smyslu, že neurotický delikvent krade, aniž by odcizené předměty skutečně
potřeboval či po nich toužil nebo na nich byl existenčně závislý.43
Úspěšnost jednání s tímto typem pachatele závisí zejména na tom, aby z našeho
přístupu poznal, že jeho čin chápeme jako přešlap, nesmí se cítit méněcenně. Stejně
jako u předchozího typu, i u těchto pachatelů je nutné apelovat na jejich svědomí,

43

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 70

39

avšak opatrněji, s tím, že vynecháme ty důvody, kterými si pachatel své jednání
ospravedlňuje.
3. Psychopatický typ
Psychopatie je psychiatrickou diagnózou, v užším smyslu označuje disociální
poruchu osobnosti, v širším smyslu do ní zařazujeme i narcistickou, paranoidní,
schizoidní či hraniční osobnost. Disociální porucha osobnosti se objevuje již
v dětství, jsou pro ni charakteristické krádeže, záškoláctví, šikana, rebelie, ale také
touha po dobrodružství a vzrušení, primárně se pachatelé zaměřují na dosažení
vlastního uspokojení.
Psychopatie se projevuje jako určitá vlastnost nebo vzorec chování, který ovlivňuje
životní styl jedince a projevuje se deviacemi od toho, co je společností přijímáno za
obvyklé. Současná psychologie odstupuje od pojmu psychopatie ve prospěch pojmu
specifické poruchy osobnosti (avšak pro přehlednost budu dále používat pojem
psychopatie).
Psychopati nejsou schopni ovládat své reakce a přiměřeně reagovat, nemají
dostatečně vyvinuté svědomí, jsou neschopni vcítit se do jiného a pochopit jeho
utrpení, což vyúsťuje ve skutečnost, že za své jednání necítí vinu. Naopak ji svádí na
své okolí. Psychopati protěžují ve všech vztazích sebe, vlastní uspokojení, proto jsou
jejich partnerské vztahy nestálé, obvykle trvají maximálně po dobu jednoho roku.
Většího úspěchu nemají ani v pracovněprávních vztazích, nevynikají ani jako rodiče.
Psychopati se staví lhostejně k normám a zákonům, odmítají je dodržovat.
Pro psychopaty je charakteristické patologické lhaní – tedy lhaní o všem, kdykoli,
bez ohledu na nutnost a budoucí důsledky. Lhaní v nich vyvolává pocit důležitosti a
přináší jim uspokojení. Příčiny psychopatie se nepodařilo jednoznačně vymezit,
vyjma poruch geneticky daných nebo způsobených úrazem, mohou být změny
v osobnosti jedince zapříčiněny citovým strádáním zejména v období dětství,
stresem, případně vlivem zažití traumatizujícího zážitku. Psychopatie automaticky
neznačí nepříčetnost, může to být překvapivé, ale i tito lidé jsou ve společnosti
uznáváni a mají velmi dobré společenské postavení.
Psychopatický typ osobnosti je charakteristický tím, že jeho kriminální chování
primárně ovlivňuje struktura jeho osobnosti. Tito lidé nemívají blízké vztahy
40

s rodinou a přáteli, nemají ve zvyku něco plánovat. Jejich obětmi bývají neznámí
muži mimo rodinný kruh. Pro jejich trestnou činnost je typická chladnokrevnost a
instrumentální agrese.
V literatuře se můžeme setkat i s výrazem sociopat. Sociopatie je podtypem
psychopatie a projevuje se odmítáním, nerespektováním a porušováním norem.
Sociopati jsou často okouzlující, inteligentní jedinci, na druhou stranu jim chybí
svědomí, empatie, často lžou, nejsou schopni milovat a trpí pocitem vlastní
nadřazenosti. Jejich skutečnou povahu lze odhalit až poté, co je blíže poznáme. Tito
lidé mají výjimečné schopnosti, co se týče manipulace, platí pro ně rčení „jdou přes
mrtvoly“, často vyvolávají hádku a nutí ostatní, aby si zvolili strany, partnerská
věrnost pro ně nic neznamená. Je jim lhostejné, že svým jednáním mohou někomu
ublížit. Co je dle mého názoru nejhorší, tito jedinci se nikdy nezmění, nikdy
nepochopí, že udělali chybu.
Díky absenci jakéhokoli emocionálního cítění selhávají u obou typů těchto pachatelů
veškeré apelace na svědomí, morální hodnoty či pocity viny. Každé zaváhání je jimi
využito k vlastnímu prospěchu, manipulují vyslýchajícím, často odvádí pozornost od
podstaty věci.
Základním pravidlem při jednání s psychopatem je nepřistoupit na jeho hru.
Psychopat se snaží získat nad druhým pocit moci tím, že v něm vyvolají pocity
bezmocnosti, méněcennosti nebo viny, a předurčit jeho chování. Nemá cenu s tímto
jedincem vyjednávat, ustupovat mu nebo mu jinak dávat možnost moci, kterou by
mohl využít.
Z hlediska trestu může mít na jejich budoucí vývoj lepší vliv uložení ochranného
léčení či zabezpečovací detence před trestem odnětí svobody.
4. Mentálně nedostatečný typ
Pro tyto pachatele je typická nízká inteligence, prostoduchost bez hlubších znalostí
okolního světa, čemuž odpovídá i jejich trestná činnost, která je ve své podstatě
jednoduchá a nepromyšlená. Jejím těžištěm jsou násilné a sexuálně motivované
trestné činy proti dětem nebo zvířatům.
Oproti psychopatům je poznáme na první pohled – špatná slovní zásoba, žádné
složité nebo rozvité věty, středobodem jejich světa jsou oni sami, absentuje u nich
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empatie, nemají vlastní názory, přejímají ty, které jim byly podsunuty. Tito jedinci se
při výslechu klidně doznají k trestné činnosti, které se nedopustili, pokud je jim to
tak vsugerováno.
5. Psychotický typ
Psychotickým typem pachatele je ten, který v době spáchání trestného činu trpí
psychózou. V případě jejího prokázání zpravidla jedinec není trestně odpovědný za
spáchaný skutek, jelikož je uznán nepříčetným.
Psychóza představuje nejzávažnější duševní onemocnění, při němž dochází ke
změnám duševního stavu jedince, často aniž by si toho byl vědom. Typické jsou
různé poruchy vnímání: halucinace (typicky sluchové – jedinci slyší různé hlasy,
které k nim promlouvají, přikazují mu něco vykonat), bludy (mají strach, že jsou
pronásledováni, odposloucháváni, za vším vidí spiknutí), poruchy emotivity, agrese,
neklidnost.
Příčiny psychóz nejsou jednoznačné, psychóza může být daná geneticky, nebo
vzniknou jako následek abúzu léků, alkoholu a jiných návykových látek, ale i
vyvolaná nadměrným stresem a zátěží. Mezi psychózy řadíme schizofrenii,
psychoafektivní poruchy, aj.
Tito jedinci se dopouští násilných trestných činů, pro něž je typická
nesrozumitelnost, někdy i brutalita. Rovněž motivace jejich jednání je zvrácená, pro
normální lidi nepochopitelná (např. psychotik vyvraždí vlastní rodinu, protože mu to
přikázal bůh, který na něj promlouvá z odpadkového koše).
4.1.3. Typologie zdůrazňující především sociologické osobnostní charakteristiky
Počátek sociologizujících typologií je v názoru, že o každém zločinci nelze tvrdit, že by
se stal zločincem v každé době a za každých okolností.44
Franz von Liszt, německý právník a kriminolog, vytvořil typologii pachatelů, jejímž
základem bylo propojení s individuálními funkcemi trestání – odstrašením, nápravou a
zneškodněním. Pachatele dělil tedy na příležitostné, zločince ze zvyku a nepolepšitelné
jedince.
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Dále zmiňme E. H. Sutherlanda, který byl autorem teorie diferenciální asociace, která za
rozhodující faktor kriminálního chování považuje vliv sociálního prostředí a sociálních
skupin, za současného popírání vlivu osobnosti pachatele. Kriminalita je de facto projekcí
sociálního učení. Za dělící faktor mezi jednotlivými pachateli použil míru účasti na
sdružování, čímž vytvořil dvě skupiny pachatelů – skupinu se zločineckými typy a skupinu se
zločineckým prostředím.

4.2 Typologie pachatelů z hlediska predikce jejich chování
4.2.1. Typologie odrážející intenzitu kriminálního chování (kriminální kariéry)
Kriminální chování pachatelů můžeme rozdělit do několika etap: zahájení kriminálního
chování, jeho stálost, frekvenci, specializaci, proces ústupu a ukončení kriminální kariéry.
Obecně lze říci, že průběh kriminality v počáteční fázi ovlivňuje povahu dalších fází, neboli,
čím dříve jedinec začíná s trestnou činností, tím pravděpodobněji bude jeho kriminální kariéra
stabilní. Proto je věk započetí kriminální dráhy významným prediktorem pozdější kariéry. Jen
není úplně jasné, zda časné zahájení kriminálního způsobu života predikuje vyšší frekvenci
trestných činů, nebo vyšší míru závažnosti trestných činů, nebo delší kriminální kariéru.45


Blumsteinův model kriminálního chování, resp. etapy kriminální kariéry
První fáze kriminální kariéry je prolomení (break-in), druhou fází je tzv. stabilní
období, do kterého pachatelé vstupují současně s dosažením cca třicátého roku věku,
poslední fází je finální období nazvané jako „syndrom vyhoření“. Konce kariéry
dosahují pachatelé počínaje dosažením jednačtyřicátého roku věku.
Kriminální kariéru můžeme vymezit jako trajektorii kriminální aktivity jedince od
prvního do posledního trestného činu. Blumstein a spol. v této souvislosti uvádí, že
kriminální kariéra představuje způsob, jak strukturovat a sestavovat znalosti o
důležitých rysech kriminálního chování jedince pro účely sledování jevu a „měření“, a
že takové rozlišení je důležité, protože umožňuje odhalit rozdílnou kauzální souvislost
jednotlivých dimenzí. Dále sdělují, že koncept kriminální kariéry je užitečný pro rozvoj
a posouzení teorie, protože může pomoci výzkumníkům porozumět rozdílům mezi
pachateli.46
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Waltersův model
Walters rozlišuje čtyři po sobě jdoucí stádia kriminální kariéry: prekriminální (10 - 18
let), rané kriminální (18 – 20 let), pokročilé (20 – 40 let) a kriminální vyhoření/stadium
zralosti (nad 40 let).
Pro každé stadium jsou typické určité znaky:
Prekriminální období je typické výtržnostmi a méně závažnými trestnými činy (zejména
majetkovou trestnou činností, případně sexuálně motivovanými trestnými činy),
kontakty s jedinci stejné věkové kategorie, motivem jednání je nejčastěji touha po
vzrušení. V raném kriminálním období se začínají objevovat násilné trestné činy, mění
se motivace pachatelů, kdy páchají trestnou činnost např. za účelem obstarání si
peněžních prostředků na nákup návykových látek. Postupně dochází k posunu ke
kariérovému pachateli. V pokročilém stadiu eskaluje trestná činnost a přechází
v útlumovou fázi kriminálního vyhoření. V tomto stadiu opět dochází ke změně
motivace jednání a změně hodnot pachatelů.

A. Kariérový pachatel
Pojmem kariérový pachatel označuje literatura pachatele, kteří páchají závažnou
trestnou činnost s vysokou frekvencí po déletrvající období. Tito mohou být označeni
také jako zločinci ze zvyku nebo sérioví pachatelé. Ve své podstatě se jedná o velmi
nebezpečné recidivisty.
Z hlediska postupu je nutné se u těchto pachatelů zaměřit na spouštěče jejich chování,
jejichž zobecněním může společnost použít takové prostředky, které umožní předcházet
jejich trestné činnosti v samotném počátku. Svůj význam mají rovněž krátkodobí
pachatelé, tedy opak kariérových pachatelů. U nich je významné sledovat ty činitele,
které vedly k brzkému ukončení kriminální kariéry a aplikovat je na ostatní delikventy.
B. Chronický pachatel
Chronickým pachatelem je jedinec, který se opakovaně a zpravidla již od dětství
dopouští trestné činnosti.
V odborné literatuře lze najít několik definic chronického pachatele:
-

ti, kteří byli zatčeni nejméně pětkrát,

-

pachatelé se čtyřmi nebo více rozsudky soudu pro mladistvé,

-

pachatelé s nejméně deseti odsouzeními,
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-

pachatelé nejméně tří trestných činů, atd.47

4.2.2. Typologie akcentující vývojové aspekty kriminálního chování
Tato typologie není ustálená. A to v tom smyslu, že jednotliví teoretici klasifikují
pachatele do různých skupin.
Jednou z typologií je rozdělení pachatelů na jedince s raným startem kriminálního
chování (trestná činnost již v dětství), pachatele s pozdním startem (trestná činnost až
v dospělosti), perzistentní pachatele, pachatele ustávající v kriminálním chování, příležitostné
a chronické pachatele.
V České republice byla na základě poznatků získaných studiem osobnosti odsouzených
pachatelů vytvořena následující typologie:
1. Socializovaný pachatel (nízká agresivita, vysoká emoční stabilita a respekt k normám
společnosti, které překročí pouze ve výjimečných případech. Motivem vraždy je
nejčastěji ochrana jeho rodiny.)
2. Nesocializovaný pachatel (často velmi agresivní)
3. Konformní mentálně pomalejší jedinec (nízká inteligence, s tím jde ruku v ruce
nepromyšlenost a jednoduchost spáchaného činu)
4. Nezdrženlivý pachatel (záliba ve vzrušení)
5. Neurotický pachatel (nejčastějším typ pachatele vraždy, znaky: emoční labilita, úzkost,
utlumenost, agresivita, časté neurotické poruchy. Jeho jednání nebývá hlouběji
promyšlené.)
6. Hostilní pachatel (nepřátelský k okolí, emočně labilní)
7. Podrobivý pachatel (důvěřivý, nízká agresivita)
8. Úzkostný manipulátor (emočně stabilní, obratný manipulátor)
Pro recidivující pachatele jsou charakteristické typy uvedené pod bodem 3, 4, 6 a 7.
Prvověznění naproti tomu nejčastěji spadají do kategorie 1, 5 a 8. Ostatní typy byly společné
oběma skupinám pachatelů ve stejné míře. Agresivitu nalezneme zejména u pachatelů pod
bodem 2 a 6. Dále se budu podrobněji věnovat těmto typům pachatelů.
Nesocializovaný agresor nemá dostatečně zformovaný systém vnitřních regulativů
chování, má defektní svědomí, je agresivní a egocentrický. Jak již bylo uvedeno, tento typ
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pachatele se bude častěji vyskytovat mezi recidivisty. Pokud je takto charakterizovaný
prvovězněný pachatel, lze očekávat recidivu jeho kriminálního chování. Trestná činnost je
zakotvena spíše v osobnosti než v situačních determinantech.48 Tento typ má velmi blízko
k psychopatickému pachateli.
Hostilní pachatel – jak již vyplývá z názvu, tento pachatel se vyznačuje nepřátelským až
nenávistným postojem ke svému okolí. Je hostilní. Častěji se bude dopouštět nezákonného
jednání pod vlivem alkoholu. Vlastní chybu si však nepřipustí a ze své činnosti bude vinit
zejména své okolí.
Prvověznění pachatelé vraždy jsou diagnostikováni typicky buď jako socializovaný,
nebo nesocializovaný agresoři, recidivisté pak jako hostilní pachatelé.

4.3 Typologie pachatelů na základě kriminálního chování
Tato typologie rozděluje jednotlivé pachatele podle konkrétního druhu páchané trestné
činnosti, což je považováno za vhodnější, jelikož tyto osoby budou mít více společných
znaků, než pokud budeme porovnávat soubor delikventní populace se souborem
nedelikventních jedinců.
4.3.1 Typologie D. C. Gibbonse
D. C. Gibbons rozčlenil jednak dospělé, jednak nezletilé pachatele do tzv. zločineckých
tříd podle jejich kriminální specializace.
A.

48

Typologie dospělých pachatelů

-

profesionální zloděj

-

profesionální zločinec – pachatel závažné trestné činnosti

-

poloprofesionální zločinec – pachatel majetkové trestné činnosti

-

neprofesionální delikvent, který spáchal jen jeden majetkový trestný čin

-

zloděj aut

-

delikvent, který nekvalifikovaně padělal šeky

-

delikvent „bílý límeček“

-

profesionální pašerák

-

defraudant

-

pachatel, který spáchal jen jednou trestný čin proti osobě
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-

agresivní psychopat

-

pachatel sexuálních násilných trestných činů

-

pachatel nenásilných sexuálních trestných činů

-

pachatel násilných trestných činů, které se hodnotí jako pohlavní zneužívání

-

toxikoman

B.

Typologie nezletilých pachatelů

-

delikvent – prvopachatel skupinové trestné činnosti

-

delikvent – člen asociální party

-

delikvent – náhodný účastník trestného činu party

-

zloděj aut

-

delikvent – toxikoman

-

delikvent – agresor

-

delikventka

-

delikvent s neadekvátním chováním49

4.3.2. Typologie dle jednotlivých druhů kriminality
Z psychologického hlediska je osobností každý člověk. Každý pachatel tedy představuje
jedinečný soubor psychických vlastností, avšak existují určité společné rysy dané trestné
činnosti, proto můžeme do jisté míry u té které trestné činnosti generalizovat a vytvořit určitý
typ pachatele.


Pachatelé hospodářské kriminality
Tito pachatelé zpravidla nepáchají jinou než hospodářskou trestnou činnost. Je pro ně
charakteristické vyšší vzdělání, kvalifikace v oboru a významné společenské
postavení. Především se jedná o muže ve funkci statutárních orgánů právnických osob
s dobrou orientací v platné legislativě.
V současnosti se však začínají objevovat i organizované zločinecké skupiny, které
k páchání trestné činnosti využívají tzv. bílé koně, typicky osoby bez domova, což má
několik prozíravých důvodů, např. jejich těžší dohledatelnost či nemajetnost.
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Pachatelé majetkové kriminality
Jednotliví pachatelé majetkové kriminality jsou velmi rozliční, tudíž není lehké najít
společné znaky, které by je spojovaly. Pokud jde o krádeže, často se jedná osoby
z nižších společenských vrstev či dokonce osoby drogově závislé. Mezi pachateli
majetkových trestných činů nalezneme vyšší podíl mladistvých a recidivistů.



Pachatelé násilné kriminality
Pachateli násilné kriminality jsou spíše mladí muži (cca do třiceti let věku), nižšího
vzdělání, z chudších poměrů.



Pachatelé mravnostní kriminality
Tito pachatelé jsou většinou nezdrženliví a sexuálně nevyzrálí, často trpí i poruchami
sexuálního pudu. U některých z nich bývá diagnostikovaná sexuální deviace, která
nepříznivě působí na jejich jednání, avšak není to pravidlem.



Pachatelé organizované kriminality
Pachatelé organizované kriminality jsou ve své podstatě profesionálními zločinci,
často dosahují vysokého společenského postavení a jsou dobře materiálně zajištěni.
Jejich trestná činnost je promyšlená a důkladně naplánovaná s mnohaletými
zkušenosti. Organizovanou kriminalitu často doprovází korupce, jíž se pachatelé
zabezpečují proti dopadení. Členové skupin jsou nezávislí a striktně hierarchizovaní,
když mezi nimi funguje dělba činnosti.
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5 Prediktory kriminálního chování
Faktory mající vliv na vývoj kriminálního chování
Lidské chování je podmíněno mnoha faktory, v rámci kriminálního chování mají
význam zejména rizikové faktory a protektivní (ochranné) faktory.

5.1 Kriminogenní (rizikové) faktory – vybrané aspekty
Kriminogenní, neboli rizikové faktory jsou osobnostní či vnější situační okolnosti a
podmínky, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kriminálního (násilného) jednání. Jedná se o
takové rizikové činitele (ať již příčiny nebo podmínky), které vyvolávají, usnadňují nebo
podporují páchání trestných činů.50
Jednotlivé faktory samy o sobě nejsou příčinou páchání trestné činnosti, tou může být
až kumulace několika faktorů současně, např. samotný fakt, že je člověk agresivní
neznamená, že se chová násilnicky k ostatním spoluobčanům, ve spojení s vlivy prostředí a
kriminálními příležitostmi - „Příležitost dělá zloděje“.
Rizikové faktory můžeme třídit na vnější, individuální, nezávislé a rodinné faktory.
5.1.1. Vnější rizikové faktory
Tato subkategorie je tvořena faktory z různých oblastí lidského života, které ovlivňují
naše chování ve společnosti, ať už si to uvědomujeme nebo ne.
Za jeden z rizikových faktorů vzniku kriminálního chování je považovaná ekonomická
situace. Můžeme shledat určitou provázanost mezi ekonomickými faktory, teoriemi
vysvětlujícími vznik agrese a Mertonovou teorií kriminogeneze, kdy jestliže primární
hodnotou ve společnosti je úspěch, kterého nelze dosáhnout i přes vynaložení veškeré snahy,
probouzí se v jedinci frustrace, která může vyvrcholit v trestnou činnost, jež páchá za účelem
dosažení úspěchu, příp. jiných hodnot uznávaných společností.
Stále větším problémem se v současnosti stává migrační krize, kdy tito lidé migrují do
Evropy, jelikož doufají, že zde budou mít lepší ekonomické podmínky k životu. Rizikovými
faktory vedoucími ke vzniku kriminality mezi těmito skupinami osob jsou pak nedostatečné
finanční prostředky, absence vzdělání, jazyková bariéra, netolerantnost, ale také odstup
Evropanům a předsudky vůči těmto sociálním skupinám.
50
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Dalším faktorem, souvisejícím s předchozím, je politická situace. Postavení migrantů je
zhoršováno četnými teroristickými útoky páchanými především muslimským obyvatelstvem
ve jménu Alláha. Ostatní sociální skupiny chápou migranty nejen jako „uzurpovače“
pracovních příležitostí, příp. příjemce dávek ze systému sociálního zabezpečení, ale rovněž
jako bezpečnostní hrozbu.
Mezi rizikové faktory řadíme i celou plejádu sociálních a kulturních faktorů, jako
chudobu, zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, nezaměstnanost, změnu
hodnotového systému u dětí a mladistvých, kdy pro ně jsou atraktivnější problémoví
vrstevníci, kteří často chodí za školu, mají kázeňské problémy, volný čas tráví činnostmi,
které jsou buď za hranou, nebo na hraně zákona, aj. Velkým problémem, zatím dostatečně
neřešeným, v souvislosti s těmito skupinami jedinců, je šikana a diskriminace těch, kdo
vyznávají jiné hodnoty (šikovné děti mající dobrý prospěch, děti ze sociálně slabších rodin,
postižené děti, totéž platí i o mladistvých). Diskriminace však není fenoménem jen dětí a
mladistvých, nalezneme ji i u dospělých.
5.1.2. Individuální rizikové faktory
Jedním z hlavních kriminogenních faktorů je nízká inteligence. Vzhledem ke
skutečnosti, že úroveň rozumových předpokladů je seznatelná již u dětí, má tento faktor své
kořeny už v tomto věku. Výzkumy bylo potvrzeno, že nízká úroveň inteligence měřená ve
věku tří let předpovídala formálně zaznamenané kriminální chování (sledováno do věku třiceti
let). Pachatelé se čtyřmi nebo více trestnými činy měli ve věku tří let průměrnou hodnotu IQ
88,

zatímco

u

ne-pachatelů

byla

průměrná

hodnota

vyšší

(IQ

101).

(zdroj: Blatníková, Š.; Netík, K. Predikce vývoje pachatele)
Kriminální chování těchto jedinců lze také vysvětlovat tím, že pokud nemohou být
úspěšní v tom, co by chtěli dělat (nízké IQ, s tím související neúspěchy ve škole, nemožnost
dosáhnout vysněného cíle), dojde ke změně hodnotového systému, kdy se zaměří právě na
kriminální chování, které u nich může po určitou dobu vyvolávat pocity uspokojení, naplnění
a úspěchu.
Dalším z kriminogenních faktorů může být nedostatek empatie. Osoby neschopné
dostatečně se vcítit do pocitů druhých a prožít jejich utrpení, mohou ztrácet morální zábrany a
uchylovat se ke kriminálnímu chování.
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Zmiňme také agresivitu, jako prediktor trestné činnosti, nebo nedostatečnou schopnost
sebekontroly, kdy na tento faktor upozorňovali ve svých studiích Gottfredson a Hirschi (srov.
výše).
5.1.3. Nezávislé faktory
Za nezávislé faktory považujeme ty činitele, které předpovídají páchání trestné činnosti
nezávisle na ostatních.
Různé teorie vysvětlující příčiny kriminálního chování přistupují k těmto faktorům
jinak, resp. označují rozličné faktory za kriminogenní.
V rámci Cambridgeské studie byly za tyto prediktory označeny vyšší míra
vzdorovitosti, nízké školní vzdělání, nedostatečná výchova dítěte, odsouzený rodič,
neuspokojivá bytová situace, neposlušnost. Kriminologové dále řadí k těmto faktorům
temperament, odmítnutí dítěte matkou, nestabilní rodinu, nevhodné výchovné praktiky,
zanedbávání dětí, pobyt ve „zpustošené lokalitě“, sociální dezorganizaci v místě bydliště, ale
také sledování agresivních filmů apod.51
V odborné literatuře můžeme najít i další faktory.
5.1.4. Rodinné faktory
Prvním z významných kriminogenních faktorů je přítomnost kriminálního chování
v rodině. Problematikou kriminality rodičů, resp. otců, která ovlivňuje vlastní delikventní
jednání potomků, se zabývaly studie, které porovnávaly kriminální chování dětí, adoptivních
a biologických rodičů (viz výše).
Postupně vznikají další studie, které prokazují jednoznačný vliv rodiny, zejména rodičů
a starších sourozenců, na kriminalitu jejich dětí, resp. sourozenců. Tento vliv, který se dědí
z generace na generaci, je vysvětlován jednak tím, že každá generace žije ve stejných
sociálních podmínkách („jaký rodič, takové dítě“) co do kvality života, čistoty prostředí,
ekonomické situace, aj., jednak je dovozován z dědičnosti a nedostatečné výchovy.
Své opodstatnění má i teorie labellingu, kdy kriminální rodiče jsou pod přísnějším
dohledem úřadů, což vede k jejich postupnému vyčlenění ze společnosti, jímž jsou zasaženi i
jejich potomci.
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Jako další faktor je uváděna početná rodina, což je založeno na faktu, že s rostoucím
počtem dětí jde ruku v roce snižující se pozornost rodičů připadající na každé dítě zvlášť. Ve
spojení s dalšími faktory mohou tyto okolnosti vyústit ve frustraci, která bude odreagována
právě spácháním trestného činu. Ovšem není to pravidlem, existují i početné rodiny, které
mají úspěšné děti, jež se staly plnohodnotnými členy společnosti za současného respektování
jejího právního systému.
Spouštěčem kriminálního chování může být ovšem i výchova v rodině. Je všeobecně
známo, že příliš krutá a tvrdá výchova má stejně negativní účinky jako laxní přístup
k výchově. Rovněž týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané děti inklinují ke kriminálnímu
chování. Tímto faktorem se zabývají kriminologové, kdy jako jeden ze způsobů sociálního
učení označují identifikaci s agresorem (srov. výše), která může vyústit v páchání trestné
činnosti, do níž se promítají vzorce toho, co pachatel v dětství zažil.
V rámci rodinných faktorů zmiňme dále problém neúplných nebo rozpadlých rodin.
Výklady vztahu mezi narušenými/ porušenými rodinami a kriminalitou se rozpadají na tři
významnější třídy: Teorie raného traumatu naznačuje, že škodlivý účinek na dítě má ztráta
rodiče, nejčastěji následkem účinku na vznik a vývoj emoční vazby. Teorie životní dráhy
koncipuje odloučení jako sekvenci stresujících zážitků a zdůrazňuje z toho vyplývající efekt
mnohonásobných stresorů jako rodičovského konfliktu, rodičovské ztráty, snížení
ekonomické úrovně rodiny, změn mateřských figur a nedostatečné výchovy. Teorie selekce
tvrdí, že narušené rodiny produkují delikvenci dětí následkem rozdílů v rizikových faktorech
oproti ostatním rodinám, například pokud jde o rodičovský konflikt, kriminální nebo
antisociální rodiče, nízký rodinný příjem nebo nedostatečnou výchovu.52

5.2 Protektivní faktory
Protektivní faktory de facto představují druhou stranu mince, kdy první je tvořena
kriminogenními činiteli. Tyto faktory buď posilují imunitu jedince vůči trestné činnosti, nebo
vyrovnávají negativní účinky rizikových faktorů, a tím předchází kriminalitě.
Řadíme mezi ně např. významné pozitivní životní události jako je svatba, narození
dítěte, ale i nalezení trvalého zaměstnání.
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Zvlástní cást
6 Trestný čin vraždy
Trestný čin vraždy nalezneme upravený v 1. hlavě (trestné činy proti životu a zdraví), 1.
díle (trestné činy proti životu) zvláštní části trestního zákoníku. Systematicky je tento čin
zařazen na první místo v pořadí trestných činů, jelikož jej lze považovat za nejtěžší provinění
proti právnímu řádu, kterého se lze dopustit.
Účelem právní úpravy je postihnout ta jednání, při kterých pachatel jedná v úmyslu
usmrtit jiného. Skutkovou podstatu nalezneme zakotvenou v ust. § 140 trestního zákoníku:
§ 140
Vražda
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct
let.
(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude
potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) na dvou nebo více osobách,
b) na těhotné ženě,
c) na dítěti mladším patnácti let,
d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo
povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který
plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu
podle zákona,
g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle
bez vyznání,
h) opětovně,
53

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze
zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.
(4) Příprava je trestná.53
Zákonná úprava trestného činu vraždy se sestává ze dvou základních skutkových
podstat – vražda prostá (odst. 1) a s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (odst. 2) – a
jedné kvalifikované skutkové podstaty vymezující okolnosti podmiňující použití vyšší trestní
sazby (odst. 3). Příprava trestného činu vraždy je trestná ve všech případech.


Vražda prostá
Vražda prostá nebo také spontánní. Vymezit ji můžeme negativně vzhledem k vraždě
s rozmyslem, po předchozím uvážení a zabití. Jde tedy o úmyslné usmrcení jiné osoby,
ke kterému došlo bez rozmyslu nebo předchozího uvážení, pachatel nejedná ani
v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli,
ani v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Příklad: Manžel se předčasně vrátí ze služební cesty a přistihne doma manželku
s milencem, načež oba zavraždí nožem na dopisy, který měl u postele.



Vražda s rozmyslem nebo po předchozím uvážení
Vražda s rozmyslem je takové jednání, kterému předcházela fáze krátké myšlenkové
činnosti pachatele, kdy pachatel kalkuloval s důvody pro a proti spáchání činu, tzv.
fáze premediace. Tato fáze nemusí být nutně dlouhá, může i bezprostředně předcházet
činu.
Příklad: Manžel se předčasně vrátí ze služební cesty a přistihne doma manželku
s milencem, načež opatrně, aniž by si jej všimli, dojde do kuchyně, kde si vezme nůž,
a vrátí se do ložnice je oba usmrtit.
Vražda po předchozím uvážení se liší od vraždy s rozmyslem zejména tím, že vyjma
fáze myšlenkové (premediace), rovněž proběhne i fáze plánování, v níž si pachatel
vytvoří plán spáchání trestného činu vč. výběru prostředků pro jeho spáchání a
způsobu usmrcení oběti. Předchozí uvážení je považováno za vyšší formu úvahy.
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Příklad: Manžel se předčasně vrátí ze služební cesty a přistihne doma manželku
s milencem, načež opatrně byt opustí, ubytuje se v hotelu a začne přemýšlet, jak by se
manželky mohl zbavit tak, aniž by na něj padl stín podezření. Následně se rozhodne,
že ji následující večer pozve na večeři do restaurace a otráví ji tou nejsilnější
kyselinou, kterou nalezne v garáži.


Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby
Shora zmíněné okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby můžeme rozřadit do
několika skupin:
-

těžší následek (spáchání činu na dvou či více osobách)

-

ochrana více ohrožených osob (těhotné ženy, děti mladší patnácti let, úřední
osoby, aj.)

-

závažný způsob spáchání trestného činu (opětovně, zvlášť surový - brutální - nebo
trýznivý – zaměřený na způsobení utrpení oběti - způsob)

-

zavrženíhodná pohnutka (získání majetkového prospěchu, zakrytí jiného trestného
činu nebo jeho usnadnění, aj.)

Trestný čin vraždy zaznamenává v posledních letech klesající tendenci, kdy v roce 2016
se stalo pouze 136 vražd, což je nejméně za posledních pětadvacet let. Z celkového počtu byla
jedna vraždou sexuální a jedna na objednávku. Jejich objasněnost je vysoká, cca 93 %.
Nejvíce vražd bylo

spácháno ve Středočeském kraji

(22), Praze

(20) a

Moravskoslezském kraji (17). Za zmínku stojí ještě Jihomoravský a Ústecký kraj (oba po 13).
(zdroj: http://www.mapakriminality.cz/)
Objekt
Objektem trestného činu vraždy je lidský život. Ochrana lidského života je zakotvena
již na ústavní úrovni, konkrétně v čl. 6 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má
každý právo na život a nesmí jej být zbaven, a v mnoha dokumentech na mezinárodní úrovni.
Za počátek lidského života je považován začátek porodu. Konec života (smrt) je
vykládán jako biologická smrt mozku, kdy jde o takový stav organismu, u něhož je vyloučeno
obnovení všech životních funkcí. Smrt se zjišťuje prokázáním nevratné zástavy krevního
oběhu nebo nevratné ztráty funkce celého mozku, vč. mozkového kmene v případech, kdy
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jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle. 54 Jedná se o biologickou, tzv.
cerebrální, smrt, zjištění klinické smrti (zástava srdce a dýchání) není dostačující.
Lidský život je chráněn i v případě, kdy je potencionální oběť nevyléčitelně nemocná
nebo smrtelně raněná a její smrt je nevyhnutelná. Hovoříme o euthanasii, neboli milosrdné
smrti, smrti z útrpnosti či ze soucitu.
Euthanasie (z řec. eu = dobrý, thanatos = smrt) představuje vědomé ukončení života
smrtelně nemocného, plně svéprávného člověka na jeho žádost. Můžeme ji rozdělit na dva
typy:
a) pasivní euthanasie = tzv. přístup odkloněné stříkačky
Pasivní euthanasie označuje situace, kdy na přání a se souhlasem smrtelně nemocného a
nevyléčitelného pacienta je přerušena léčba, která v té době již de facto nepomáhá,
nezkvalitňuje život, pouze oddaluje smrt. Příkladem může být odpojení od života
zachraňujících přístrojů.
Tato forma euthanasie je zcela legální za předpokladu, že nemocný, který je plně
svéprávný, udělí informovaný souhlas, resp. odmítne další léčbu.
b) aktivní euthanasie


přímá = tzv. přístup přeplněné stříkačky
Případy, kdy je smrt nemocného uspíšena zákrokem třetí osoby, motivem jejíhož
jednání je výhradně soucit s trpícím, se označují jako přímá aktivní euthanasie.
V souvislosti s přijímáním trestního zákoníku byla diskutovaná možnost zavést
privilegovanou

skutkovou podstatu

postihující

tato jednání.

Zásadním

argumentem pro její zavedení bylo zejména zachování možnosti svobodné volby
o vlastním životě, kdy bylo zdůrazňováno, že člověk má právo spáchat
sebevraždu, tudíž pokud jedinec není tohoto schopen, má mít právo požádat
jiného, aby jej usmrtil. Dále osvobození od utrpení a nechtěné bídné kvality
života, objevoval se však i argument ekonomický, a to z toho důvodu, že léčba a
náklady na zdravotní péči nevyléčitelně nemocných jsou příliš vysoké a mohly
by být využity při léčbě dalších osob, kterým by mohly pomoci.
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Námitkou proti zavedení, vyjma náboženských a filosofických hledisek, byla
především nejistota diagnózy, jelikož stav umírajícího se může změnit, existuje i
určitá míra pravděpodobnosti, že se lékař zmýlil v diagnóze či že bude objeven
lék. Panovala také obava, aby nedocházelo k jejímu zneužití (pro dědické účely,
osobní msta, aj.). Rovněž odpůrci zdůrazňovali, že člověk, který se ocitne na
pokraji života, není schopen reálně uvažovat, natož pak definitivně rozhodnout o
svém životě.
Jak již je zřejmé, ani voluntární, ani nonvoluntární euthanasie není v České
republice legální, obě by byly posuzovány nejspíše jako trestný čin vraždy.


nepřímá
Nepřímá aktivní euthanasie spočívá ve vědomém stupňování dávek bolest
utlumujících prostředků, v jejichž důsledku je uspíšena smrt nemocného.
Lékařsky indikovaná a lege artis provedená léčba s informovaným souhlasem
nemocného, která vede k předčasné smrti, je v souladu s právním řádem.

Objektivní stránka
Objektivní stránka je vymezena způsobením následku – usmrcením. Jedná se o trestný
čin poruchový. Není určeno, jakým způsobem a jakými prostředky toho má být dosaženo.
Může jít jen o krátkodobý akt i o postupné dlouhotrvající působení na tělesnou integritu. 55
Samotné jednání vedoucí ke způsobení následku může záležet jednak v konání, jednak v
opomenutí takového chování, ke kterému byl pachatel povinen (např. neposkytnutí péče
dítěti). Nepostačuje však porušení povinností vyplývajících pouze z morálních pravidel, musí
se nutně jednat o právní povinnosti.
Subjekt
Pachatelem trestného činu, subjektem, může být kdokoli (výjimkou je trestný čin vraždy
novorozence matkou). Vyjma obecných podmínek pro vznik trestní odpovědnosti nejsou na
pachatele kladeny další zvláštní podmínky.
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Subjektivní stránka
Dikce skutkové podstaty trestného činu vraždy předpokládá, že pachatel bude jednat
úmyslně. Tento úmysl, byť nepřímý, se musí nutně týkat způsobení následku
předpokládaného zákonem.
Zjišťování zavinění u trestného činu vraždy je obtížné a často jej lze dovodit jen
z okolností činu – motivu, modu operandi, použitých nástrojů, z toho, zda pachatel záměrně
útočil na ty části těla, v nichž se nachází životně důležité orgány, aj. Teprve tehdy, kdy
objasnění těchto okolností prokazuje úmysl usmrtit jiného, je možné pachatele uznat vinným
ze spáchání trestného činu vraždy (pokusu).56
Motivy pachatelova jednání se různí v závislosti na tom, o jaký typ vraždy se jedná
(loupežné vražda – motiv zisku, zastírací vražda – motiv zakrytí jiného trestního jednání,
euthanasie – motiv soucitu, vražda jako reakce na domácí násilí – motiv zbavení se trýznitele,
aj.).

6.1 Typologie vražd
6.1.1 Kriminalistická typologie
Vyčerpávající klasifikace vražd byla vytvořena speciálním oddělením FBI (National
Center for the Analysis of Violent Crime):


Vražda jako kriminální podnikání
-

smluvní vražda

-

gangem motivovaná vražda

-

vražda v kriminální konkurenci

-

vražda v rámci únosu

-

vražda za účelem ovlivnění obchodí produkce

-

drogová vražda

-

vražda za účelem získání pojistky nebo dědictví

-
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-

vražda pro individuální profit

-

vražda pro komerční profit

vražda doprovázející jiný závažný zločin (felony murder)

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.12.1968, sp. zn. 8 Tz 122/1968
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-

nerozlišující vražda – plánovaná před spácháním majetkového trestného činu
(loupeže) bez konkrétní vybrané oběti



situační vražda – neplánovaná před spácháním majetkového deliktu, v panice

Vražda z osobních důvodů
-

erotomanií motivovaná vražda – motivovaná fantaziemi romantické lásky nebo
duchovní symbiózy

-

domácí vražda
-

spontánní

-

inscenovaná

-

vražda v konfliktu/ sporu

-

vražda autority

-

vražda ze msty

-

vražda nespecificky motivovaná

-

extremistická vražda

-

-

vražda z politického extremismu

-

vražda z náboženského extremismu

-

vražda ze sociálně-ekonomického extremismu

vražda ze soucitu/ hrdinství
-

vražda ze soucitu – ve snaze „pomoci“ trpící oběti

-

vražda z hrdinství – ve snaze „zachránit“ oběť z ohrožení, které pachatel
vyvolal, aby se mohl projevit jako hrdina



vražda rukojmí
Sexuální vražda

-

organizovaná sexuální vražda – spáchaná psychicky organizovaným pachatelem

-

dezorganizovaná sexuální vražda – spáchaná psychicky dezorganizovaným
pachatelem

-

smíšená sexuální vražda – místo činu jeví známky organizovanosti i
dezorganizovanosti



sadistická vražda
Vražda ze skupinových důvodů

-

kultovní vražda

-

extremistická vražda
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-

-

extremistická vražda spáchaná polovojenskou (paramilitary) skupinou

-

extremistická vražda rukojmí

vražda spáchaná pro skupinové vzrušení57

6.1.2 Typologie vražd dle míry trestní odpovědnosti pachatele


Psychotické vraždy
Psychotické vraždy, dle této klasifikace, jsou páchané jedinci, kteří pro svou
nepříčetnost, nejsou trestně odpovědní. Jsou pro ně typické následující znaky: krutost,
nelidskost jednání pachatele, užití nástroje (mačeta, sekyra), vztah s obětí a neobvyklá
až podivínská motivace.
Příklad: V květnu tohoto roku (2017) blízko anglického města Leeds manžel brutálně
zabil svou ženu tím, že ji ubodal nožem a způsobil poranění v oblasti hlavy kladivem.
Torzo mrtvého těla poté ukryl ve sklepě a po dvou dnech za pomoci svého kamaráda jej
převezl do lesa a zapálil. Motivem tohoto jednání bylo prosté neuposlechnutí jeho
příkazu, přes nějž se žena i nadále stýkala se svými přáteli.



Nepsychotické vraždy
Nepsychotické vraždy vymezujeme negativně, jako ty, které nejsou vraždami
psychotickými.

6.1.3 Typologie vražd z hlediska jejich četnosti a trvání


Prostá (samostatná) vražda (single homicide)
Prostou vraždou je taková vražda, při které dojde k usmrcení jedné oběti při jediném
vražedném útoku.



Dvojnásobná vražda (double homicide)
Dvojnásobná vražda představuje usmrcení dvou obětí ve stejném čase na jednom místě.
Příklad: Dvojnásobná vražda se odehrála na konci měsíce října tohoto roku (2017) na
Pelhřimovsku, kdy sedmadvacetiletý muž ubodal své dva mladší bratry ve věku
sedmnácti let. Třetímu bratrovi se, i přes vícečetná poranění, podařilo z místa činu utéct
a přivolat pomoc.
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Trojnásobná vražda (triple homicide)
Obdobně pak při trojnásobné vraždě pachatel usmrtí tři oběti ve stejném čase na jednom
místě.
Příklad: Trojnásobná vražda se odehrála bohužel také nedávno, a to v srpnu 2017
v Lázních Bělehrad, kdy vrah zabil ženu (55 let), její dceru (29 let) spolu s jejím
vnukem (2 roky). Pachatelem byl partner dcery, který byl v době spáchání činu pod
vlivem drog. Ohledně motivu a způsobu usmrcení, se policie odmítla vyjádřit. Objevily
se však neoficiální informace, že pachatel vraždil nožem, přičemž o velmi brutálním
způsobu svědčí fakt, že tělo jedné oběti bylo nalezeno v domě, druhé na zahradě a třetí
v zahradním domku.



Mnohonásobná vražda

A. Masová vražda (mass murder)
Masovou vraždou rozumíme spáchání více vražd (nejméně čtyř) během jedné
příležitosti bez výrazného časového odstupu mezi dílčími vraždami. Obvykle je tedy
na jednom místě zavražděna řada obětí v průběhu jedné vražedné události.58
Předmětem útoku jsou buď členové rodiny, nebo skupina neznámých osob. Z hlediska
modu operandi se pachatelé nejčastěji uchylují ke střelbě nebo ubodání.
Masovou vraždu může spáchat jak jednotlivec, tak i skupina pachatelů.
Příklad: Příkladem může být čin amerického masového vraha Charlese J. Whitmana,
který se nechvalně proslavil jako „Texas Tower Sniper“. 1. srpna 1966 zavraždil svou
matku a manželku, poté vešel do Texaské univerzity v Austinu, kde zabil tři lidi.
Následně se ukryl v observatoři, ve 28. patře věže univerzity, kde po dobu 96 minut
střílel, přičemž zabil jedenáct osob a dalších jednatřicet zranil. Masovým vrahem
„rodinného typu“ byl kupříkladu Ronald Gene Simmons, který na Vánoce zavraždil
několik členů své rodiny.
B. Sériová vražda (serial murder)
Viz dále.
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C. Vražedný tah (spree murder)
Vražedný tah, nebo také vražedná vlna či záchvat, představuje jeden útok pachatele,
který se odehrává na dvou či více místech v krátkém časovém úseku, při němž
zavraždí dvě a více osob. Pachatel mezi jednotlivými útoky emocionálně
nevychladne.59 Vychladnutí, neboli perioda „cooling off“, představuje zásadní rozdíl
mezi sériovým a záchvatovým vrahem, jelikož v případě sériových vražd je mezi
jednotlivými útoky časový odstup, v němž si pachatel své činy promýšlí a stihne
emocionálně vychladnout. Českým ekvivalentem anglického „cooling off periody“ je
čas na rozmyšlenou. Příležitostně je možné, aby se sériový vrah proměnil
v záchvatového vraha, a to tehdy, když zjistí, že policie odhalila jeho identitu a je mu
již na stopě.
Spree killer páchá své zločiny v krátkém časovém intervalu a je pro něj typické náhlé
ukončení vraždění. Čírtková předestírá, že tímto zastavením své činnosti (vyšuměním)
se rovněž odlišuje od sériového vraha, a proto hovoří o vraždění ve vlnách.
I přesto, že s definicí vražedného tahu kriminologové souhlasí, je tento termín
opomíjen a na jeho místě se používá označení sériová nebo masová vražda.
Příklad: Jako příklad uvádím Howarda Unruha, který dne 6. září 1949 během
dvanáctiminutové procházky přes předměstí v Camdenu, New Jersey, zabil třináct
osob a další zranil. Během dalších dvaceti minut pokračoval ve svém řádění na
odlišných místech. Této události je přezdíváno procházka smrti. Spouštěčem jeho
chování bylo zjištění, že mu byla odcizena branka před jeho domem.
Klasičtí masoví a záchvatoví vrazi zpravidla neřeší výběr jejich obětí, zavraždí ty, kdo
jsou ve špatný čas na špatném místě, oproti tomu sérioví vrazi si své oběti pečlivě vybírají,
každá vražda je jako kousek puzzle.
6.1.4 Typologie vražd podle stupně připravenosti


Připravovaná vražda
Pro připravované vraždy je typický delší časový rozestup mezi rozhodnutím usmrtit
oběť a samotným činem. Během této doby si pachatel promýšlí a plánuje svůj čin,
obstarává si nástroje k jeho spáchání, vytipovává si nejvhodnější místo a nejlepší dobu
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pro spáchání. Rovněž si v mezidobí může obstarávat alibi, promýšlet strategii obhajoby
pro případ dopadení nebo činit jiné úkony, které by ztížily jeho identifikaci.
Je-li vražda spáchaná za užití nástroje, jedná se o nástroj, který si pachatel na místo
trestného činu přinese a poté si jej opět odnese, nezanechává jej u oběti.


Nepřipravovaná vražda
Nepřipravovaná vražda je bezprostředním vyústěním rozhodnutí spáchat trestný čin.
Rovněž sem ale řadíme i vraždy, kdy mezi pojetím rozhodnutí spáchat trestný čin a
samotným usmrcením projde určitá doba, avšak pachatel v tomto mezidobí nečiní žádné
přípravy, a usmrcení je reakcí na bezprostředně nastalou situaci. Jednání v afektu je také
příčinou vícečetných poranění oběti, kdy pachatel v tom daném okamžiku není s to
ovládnout své pocity a adekvátně reagovat.
V případě, že k usmrcení dojde za použití nástroje, jedná se o nástroj, který pachatel
našel na místě činu, a tam jej zpravidla také zanechá.
Z podstaty věci vyplývá, že si pachatel předem neopatřuje žádné alibi, avšak mohou se
projevit snahy ukrýt (přemístit, rozčtvrtit, aj.) tělo oběti, zničit veškeré stopy, které by
jej se spáchaným činem spojovaly a ztížit identifikaci oběti. V minulosti se objevily i
případy, kdy se pachatel snažil vraždu inscenovat jako nehodu nebo sebevraždu či
zakrýt skutečný motiv svého jednání.
Ze statistických výzkumů vyvozuji, že větší podíl na celkovém počtu vražd mají
nepřipravované vraždy. Tyto bývají často páchány na obětech, k nimž má pachatel
určitý citový vztah.
Příklad: Defenzivní čtvrcení je výraz používaný v kriminalistice pro specifický způsob
zbavení se těla oběti jeho rozřezáním. V minulosti došlo již k několika takovým
vraždám, jako příklad uvádím tu, která se stala v červenci 2014. Samotnému činu
předcházela hádka mezi spolubydlícími, kdy poté Serhij Misko svou spolubydlící
ubodal, tělo rozřezal a ostatky vyhodil do kontejneru. Miskova obhajoba přišla s verzí,
že se jednalo o nutnou obranu, jelikož žena na něj zaútočila nožem a on ránu odvrátil
tak, že se zbraň zabodla do jejího krku. Ani Nejvyšší soud této verzi neuvěřil a potvrdil
Miskovi trest odnětí svobody v trvání 15 let.
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6.1.5 Typologie vražd dle způsobu utajování
Utajování je typické zejména pro připravované vraždy a může být významným
vodítkem pro vyšetřovatele. Způsob, jakým pachatel nakládá s tělem oběti, vypovídá o jeho
psychickém stavu v době spáchání činu, osobnosti, vztahu k oběti, ale i o situaci, za níž k činu
došlo a době, po kterou se pachatel zdržoval na místě činu.


Přemístění těla z místa činu na skryté nebo méně frekventované místo



Ukrytí těla za účelem získání času, opatření si alibi, odcestování, aj.
Příklad: Jako příklad (přemístění těla, jeho ukrytí) uvádím vraždu ze dne 28. června
2006, která se stala na Českobudějovicku, kdy Jiří Toncar zvlášť surovým způsobem
usmrtil svou manželku (umlátil ji kamenem či cihlou a bil ji pěstmi), která se s ním
chtěla rozvést. Poté ženě oblepil hlavu páskou a zabalil její tělo do igelitu. Nejprve ji
schoval v hospodářské části domu pod hromadu stavební suti a místo poléval
dezinfekcí a posypával pepřem, aby zmátl policejní psy, později tělo zakopal. Ke
svému činu se přiznal, avšak uvedl nepravdivé místo pohřbení těla. Státní zástupce
v trestním řízení zdůrazňoval zejména krutost celého jednání, jeho plánovanost a
majetkovou motivaci.



Defenzivní členění (viz výše)



Zničení stop



Ztížení identifikace těla (odebráním dokladů, znetvoření, odřezání článků prstů,
zničení zubů, aj.)
Příklad: Obžaloba v roce 2009 vinila matku (H. Nárožnou) se synem (P. Nárožným)
z vraždy manželského páru, která se stala v Přerově v noci ze 7. na 8. listopadu. Po
vraždě měla dvojice těla mrtvých naložit do vozidla, které patřilo zavražděnému, a
odvézt na neznámé místo. Těla se nikdy nenašla, avšak s ohledem na množství krve
v domě se jeví smrt jako pravděpodobná, a to v důsledku masivního krvácení.
V domě obžalovaných policie poté našla zavazadlo, na němž byly krvavé stopy a
DNA obžalovaných, klíče od pracoviště zavražděné, v bundě obžalovaného klíče od
vozidla zavražděného a krevní stopy. V roce 2011 byly objeveny platební karty a
doklady zavražděného v klavíru Nárožné.
První stání se uskutečnilo v roce 2011 a obžalovaní byli postupně třikrát zproštěni
obžaloby. Nárožná mezitím zemřela. Dodnes není případ pravomocně uzavřen.
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Inscenace jiného způsobu úmrtí
Případ: Kamuflování vraždy jako nešťastné náhody není v českých poměrech také nic
neznámého. Dvojice mužů z Ústí nad Orlicí přesvědčila třicetiletého muže, aby
v jejich prospěch uzavřel životní pojistku. Po roce od jejího uzavření muž zemřel. Na
první pohled smrt působila jako nešťastná náhoda, kdy se měl v kabině otrávit
unikajícími výfukovými plyny, ve skutečnosti byl zavražděn a motivem vraždy bylo
plnění ze životního pojištění.

6.1.6 Typologie vražd z hlediska modu operandi
Následující klasifikace se zabývá rozdělením vražd z hlediska strategie přiblížení se k oběti.


Vraždy využívající moment překvapení
Moment překvapení je pro pachatele důležitý zejména proto, že v tomto okamžiku je
oběť nejzranitelnější. Tento moment může být jednak pachatelem zinscenovaný –
pachatel oběť sleduje a vytipuje si nejvhodnější místo – nebo nahodilý. V obou
případech se pachatel může před samotným činem snažit oběť rozptýlit a využít
momentu její nesoustředěnosti.



Vraždy pomocí lsti
Spáchání vraždy pomocí lsti zahrnuje využití lži nebo falešné záminky k získání důvěry,
která je předpokladem pro útok.
Příklad: Jako příklad uvádím případ dvojnásobného vraha Stanislava Horčíka, který se
pod falešnou záminkou vetřel do domácnosti babičky svého kamaráda. Poté se se ženou
začal dohadovat, jelikož mu nechtěla umožnit přespání ve svém bytě, což pachatele
rozlítilo a do ženy strčil tak prudce, že si rozbila hlavu o rám dveří. Poté odešla do
koupelny, aby si hlavu umyla a Horčík popadl kuchyňský nůž a v koupelně ji ubodal.
Po činu ji omyl a převlékl. Při odchodu z domu, za účelem zahlazení svých stop, zapálil
svíčku a pustil plynový hořák.



Vraždy bleskovým útokem
Tyto vraždy využívají rovněž momentu překvapení, avšak pachatel oběť překvapí
samotným útokem, kdy oběť přemůže a zneškodní.
Poté však musí získat nad obětí kontrolu a tuto si i udržet. Zahraniční literatura mezi
tyto prostředky kontroly řadí jednak verbální útok zahrnující hrozby („Udělej, co říkám,
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nebo tě zabiju!“) nebo využití výhružky posílené přítomností zbraně, kterou oběť vidí,
či kterou může pachatel přímo na oběť útočit. Dalším způsobem je přímý ohrožující
fyzický kontakt, kdy oběť může mít kolem krku omotané škrtidlo, které pachatel svírá,
zatímco oběti vyhrožuje či klade požadavky.60
6.1.7 Typologie vražd dle kriminálního chování


Sexuální vraždy
Jako sexuální vraždy označujeme pouze ty trestné činy, v jejichž motivaci primárně
dominuje potřeba snížit usmrcením či jednáním, které k usmrcení vede, nashromážděné
sexuální vzrušení, uspokojit sexuální potřebu. Sexuální motivace bývá nezřídka –
zvláště u sadistických vrahů – doprovázena motivy moci, potřebou ovládat a ponižovat
oběť.61
Pro tyto vraždy je typické, že si vrah vybírá neznámé oběti, které zpravidla oslovuje na
veřejnosti přístupném místě. Vrah je nejprve zdvořilý, avšak trvalé odmítání soulože, jej
vede ke stupňující se agresi. Tato se může projevit také úmyslným zraňováním a
zohavováním oběti před jejím usmrcením. Pro sexuální vraždy jsou typické trofeje,
drobné předměty náležející oběti, které si pachatel ponechá ve vzpomínce na trestný čin.
Vraždy se sexuálním podtextem nejsou až tak obvyklé, za to jsou hojně medializované,
což je dáno neobvyklou brutalitou útoku, známkami týrání oběti, obavou způsobenou
náhodně vybranou obětí, atd.
Příklad: Na počátku 80. let 20. stol. Československem otřásl případ třiadvacetiletého
vraha, který se dopustil pěti sexuálních vražd, kdy při druhé vraždě odřízl oběti oba prsy
a přirození, které si odnesl domů, kde je uvařil a snědl.



Vraždy motivované ziskem
Motivem těchto vražd je získání majetkového prospěchu nebo opatření si věci
nacházející se ve vlastnictví oběti. Samotná vražda se zpravidla odehrává v domě oběti
a je předem naplánovaná a promyšlená. Mezi typické nástroje využité při spáchání činu
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řadíme sečné a střelné zbraně a jiné nástroje. Pachatelé těchto vražd bývají neteční,
chladní, bez náznaku emocí a empatie.
Mezi vraždy motivované ziskem řadíme např. nájemné a loupežné vraždy.


Vraždy v konfliktu
Vraždy v konfliktu jsou zpravidla zaměřeny proti nejbližším osobám – manželce,
partnerovi, rodičům, aj. Bývají vyústěním déletrvajícího konfliktu, kdy jim předchází
vleklé spory a narůstající vnitřní napětí pachatele.
Mezi charakteristické znaky řadíme precipitující až provokující působení oběti, masivní
afektivní doprovod vražedné agrese (zlobný afekt), který může končit až fyzickým
vyčerpáním a apatií pachatele, nepřátelský postoj k oběti, následkem afektu jsou velmi
četná zranění oběti, často povahy bodné a bodnořezné. Typickým místem činu je byt
pachatele nebo oběti.62
Je zajímavé, že mezi charakterové vlastnosti pachatele patří submisivnost a podřízenost,
bývá tím oblíbenějším mezi přáteli z dvojice pachatel-oběť.



Vraždy novorozence matkou
Vražda novorozeného dítěte matkou je legálně vymezena v ust. § 142 trestního
zákoníku, přičemž se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu vzhledem k trestnému
činu vraždy. Zákon bere v potaz, že vlivem rozrušení z porodu dochází u matky
k psychickým změnám.
Pachatelem této vraždy může být pouze konkrétní subjekt – matka. Z hlediska modu
operandi se jedná o úmyslné usmrcení novorozeného dítěte při porodu nebo
bezprostředně po něm. Nejčastější příčinou smrti dítěte bývá udušení. K rozhodnutí
usmrtit dítě matka zpravidla dospívá již v období těhotenství, což se projevuje tím, že
své těhotenství skrývá, neúčastní se pravidelných kontrol, rodí doma aj.
Příklad: Jako příklad uvádím případ devětadvacetileté ženy, který se stal v březnu 2016
na Tachovsku, kdy žena své těhotenství tajila, porodila ve sprše na ubytovně, následně
zabalila dítě do ručníku a dvakrát na něj dupla. Celý čin chtěla zakončit hozením tělíčka
do řeky, avšak následkem vysílení toho nebyla schopna. Předtím, než se stihla tělíčka
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zbavit jinak, ji objevil její přítel, který přivolal pomoc. Dítě bohužel zemřelo při
převozu do nemocnice. Obžalovaná se k činu přiznala a uvedla, že způsob usmrcení si
předem promýšlela.
6.1.8 Typologie vražd na jednotlivé stupně
V USA můžeme nalézt klasifikaci vražd podle jednotlivých stupňů. Nejčastěji je
uváděno rozdělení na dva stupně (vraždy prvního a druhého stupně), mezi voluntary a
involuntary manslaughter jsou řazeny ty trestné činy, při nichž dochází k usmrcení, avšak se
nejedná o trestný čin vraždy.


Vražda prvního stupně
Vraždou prvního stupně je úmyslná vražda, která je předem promyšlená a naplánovaná.
Mezi tyto vraždy řadíme např. uškrcení, otrávení nebo loupežné vraždy.



Vražda druhého stupně
Vražda druhého stupně je prostou vraždou, resp. není předem naplánovaná.



Vražda třetího stupně (voluntary manslaughter)
Mezi vraždy třetího stupně, úmyslná zabití, literatura zařazuje zločiny z vášně, tedy
usmrcení jiné osoby spáchané úmyslně, avšak s absencí předchozího záměru tak učinit,
v silném emocionálním nebo mentálním rozrušení. Z hlediska české jurisdikce tomuto
jednání odpovídá trestný čin zabití.
Vražda druhého a třetího stupně se od sebe liší okolnostmi, za kterých byla spáchaná.
Příklad: Při rvačce dojde k usmrcení jednoho z rváčů – vražda druhého stupně. Jestliže
příčinou rvačky bylo odhalení nevěry, mohlo by být usmrcení posuzování jako vražda
třetího stupně.



Vražda čtvrtého stupně (involuntary manslaughter)
V případě vraždy čtvrtého stupně, neúmyslného zabití, pachatel nezamýšlí oběť usmrtit,
avšak samotný akt zahrnuje záměrné nebo nedbalostní jednání, které vede ke smrti.
Typicky se jedná o trestné činy způsobené při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.
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7 Osobnost pachatele trestného činu vraždy
7.1 Osobnostní charakteristiky
O osobnosti pachatele trestných činů bylo již pojednáváno v obecné části (srov. kapitola
2 Osobnost pachatele trestného činu). Nyní se stručně zaměřím na hlavní charakteristiky
pachatelů vražd. Ty jsou velkým vodítkem v případě vyšetřování jejich trestných činů. Je
nezbytné se zaměřit na ty z nich, které se projevují ve stopách a jsou vhodné k pozdější
identifikaci.
7.1.1 Obecné vlastnosti vrahů
Pohlaví
Mezi pachateli vražd převládají muži, podíl žen se odhaduje maximálně kolem 15%
z celkového počtu spáchaných vražd. Je zajímavé, že jsou to spíše ženy, které vraždí surovým
nebo trýznivým způsobem. Zpravidla se jedná o svobodné nebo rozvedené jedince.
Věk
Věk pachatelů vražd má klesající tendenci. Průměrný věk se dle různých analýz
pohybuje v rozmezí 20 – 35 let. U žen pak kolem 34 let.
Z hlediska závažných násilných trestných činů bylo zjištěno, že u pachatelů s raným
počátkem kriminální kariéry byla větší pravděpodobnost násilného kriminálního chování, než
u pachatelů s pozdním počátkem kriminální kariéry. Pokud je prvopachatelem vraždy jedinec
staršího věku, téměř pravidelně u něj bývá přítomná výraznější psychopatologie.63
Intelekt pachatele
Co se týče trestného činu vraždy, nelze jednotně vymezit charakteristiku jejích
pachatelů, jelikož se od sebe velmi liší. Společné znaky přeci jen můžeme nalézt – u všech
pachatelů byla opakovaně zjištěna absence empatie, snížená schopnost přizpůsobovat se a
nespolečenskost ve smyslu snížené schopnosti navazovat sociální kontakty. Většinou se jedná
o pachatele nižších rozumových schopností, se sníženou schopností sebekontroly, pro které je
typická nízká úroveň vzdělání, podprůměrný intelekt, narušené rodinné vztahy, špatné
zázemí, nižší společenské a ekonomické postavení. Ve své podstatě nemusí být tito jedinci
prvoplánovitě agresivní, velký podíl na agresivitě má užívání alkoholu, příp. jiných
návykových látek.
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Je zřejmé, že se tato charakteristika nebude vztahovat na nájemné vrahy. Tito pachatelé
vykazují oproti „běžným“ vrahům vysoký stupeň sebekontroly, jsou systematičtí, trpěliví,
jejich vraždy jsou naplánované do detailů, přičemž berou v potaz i další druhy scénářů dle
vývoje situace.
7.1.2 Specifické vlastnosti vrahů
Vlastnosti, které ovlivňují tvorbu stop a výrazně se v těchto stopách projevují
Z hlediska vyšetřování trestných činů mají význam zvláštní vlastnosti, které se
zobrazují ve stopách zanechaných na místě činu – zejména papilární linie nebo biologické
vlastnosti krve, vlastnosti vysoce specifické – např. zvláštní znamení, vlastnosti trvanlivé –
např. anatomické vlastnosti, vlastnosti obtížně utajitelné, odstranitelné – např. vada řeči,
vlastnosti nápadné – např. kulhání nebo plešatost.64
Vlastnosti pachatele, které ovlivňují průběh procesu odhalování a vyšetřování
Mezi tyto vlastnosti řadíme zejména postoj pachatele ke spáchanému trestnému činu,
příp. i postoj k doznání. Vliv na chování pachatele může mít i recidiva, zkušenost s policejní
prací z předcházejících trestních řízení a výkonu trestu.
„Krizoví“ vrazi, nebo jedinci žijící v krizovém vztahu, jsou často velmi labilní a
výbušní, což se projevuje hlavně ve způsobu spáchání trestného činu. Z hlediska odhalování
trestného činu mají kriminalisté práci ve většině případů ulehčenou, protože tito jedinci se pod
návalem svědomí ke svému trestnému činu doznávají.
„Zištní“ vrazi bývají mladší a bez závazků. Je pro ně typická emocionální odměřenost,
absence empatie, racionální a cílené jednání. Obvykle dokáží svůj čin odůvodnit a alespoň ve
vlastním svědomí se „vyvinit“ z odpovědnosti. Tyto osoby neprojevují téměř žádné emoce ani
v průběhu vyšetřování činu, ani v průběhu jeho projednávání.
Sexuálními vrahy jsou muži ve věku do třiceti let, s nízkým vzděláním, bez závazků,
buď nezaměstnaní, nebo vykonávající nekvalifikovanou profesi. Před svou první vraždou již
mají zkušenosti s policií a policejní prací. Prakticky všichni sexuální vrazi trpí psychopatií.
Pro matky – vražedkyně novorozenců, je typický nízký věk (obvykle do pětadvaceti
let), základní vzdělání, nemajetnost, opuštěnost ve smyslu že jsou bez partnera, bez rodiny
nebo s nefunkční rodinou, nebo naopak již mají více dětí a obávají se, že by je partner pro
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další dítě opustil, nebo že se o něj nezvládnou postarat. Vztah k dítěti ovlivňuje způsob
spáchání trestného činu. Děti, které jejich matka nechce mít, jsou „omylem“, zpravidla
zemřou krutou smrtí a poté jsou pohozeny na místě, kde by měla být menší pravděpodobnost
jejich nalezení. Naproti tomu pokud matka dítě de facto chce, ale nemůže si jej dovolit (ať už
finančně nebo ze strachu ze ztráty partnera) tak jej usmrtí alespoň humánně. Dítě je očištěné a
oblečené.

7.2 Typologie
Níže zmiňuji typologie vrahů, kterým jsem se nevěnovala v rámci typologie trestného
činu vraždy. Pachatele samozřejmě můžeme dělit dle více hledisek, ale tato by odpovídala
dělení, kterými jsem se již zabývala (srov. kapitola 6.1 Typologie vražd).
7.2.1 Obecná typologie pachatelů trestného činu vraždy


Afektivní vrah
Pro afektivní pachatele je charakteristická emoční labilita, která vede k nižšímu stupni
sebekontroly. Vražda je zpravidla podmíněna nastalou situací, bez níž by k ní nedošlo.
Typicky se jedná o vztahové delikty, kdy jeden z partnerů ze žárlivosti zavraždí
druhého. Recidiva je jen výjimečná.
V poslední době se stává fenoménem tzv. rozšířená sebevražda, tedy kombinace vraždy
a následné sebevraždy. Čírtková k tomu uvádí, že tato situace může nastat například při
rozvodu, kdy jeden z rodičů spáchá rozšířenou sebevraždu, tedy vezme s sebou i dítě,
čímž chce potrestat druhého z rodičů ve smyslu: „Tak a teď už na mě nezapomeneš a
celý život budeš mít zkažený.“.
Příklad: Romana Zienertová ze Semilska v roce 2011 postupně napadla své čtyři děti ve
věku od dvou do osmi let. Tři z nich ubodala, čtvrté udusila. Poté se pokusila spáchat
sebevraždu. Vyšetřování ukázalo, že způsob provedení byl zvlášť surový a trýznivý.
Nejen, že dětem podřízla krk, ale podřezala jim i žíly na zápěstích a způsobila další
bodné rány. Obhajoba se snažila zmírnit důsledky jejího jednání zdůrazněním osobních
problémů, které ji dostaly do situace, kdy spáchala tento hrůzný čin. Soud ovšem
k tomuto zdůvodnění nepřihlédl a byla odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí,
což později potvrdil i Nejvyšší soud.
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Deviantní vrah
Deviantní pachatel vraždí pod vlivem psychické poruchy, nejčastěji sexuálního
charakteru. Typicky se jedná o sadisticky motivovaného pachatele. Ten si vybírá
neznámé a náhodné oběti, kdy motivací činu je jen prosté uspokojení jeho tužeb.
Příklad: Radek Chytil byl odsouzen pro brutální vraždu učitelky, spáchanou v listopadu
1996 v Mohelnici. K činu se sám po více než patnácti letech přiznal. Uvedl, že ženu
svázal a podřezal poté, co jej překvapila ve svém bytě. Ve skutečnosti měl ženu dle
obžaloby škrtit páskem, svázat, podříznout a nechat vykrvácet. Při nálezu těla ležel na
její hlavě polštář, od pasu dolů na sobě měla jen kalhotky a punčocháče. Znaleckými
posudky bylo prokázáno, že muž trpí poruchou sexuologického pudu a preference, často
má morbidní představy, u nichž si pak není jistý, zda se jedná o sen nebo realitu, a
možnost nápravy je vlivem těchto skutečností ztížená.



Racionální vrah
Racionální pachatel se dopouští tzv. chladné agrese, je pro něj příznačné chladné
promyšlení činu a kalkulování rizik. Definuje ho chudá emocionální stránka, osobnostní
rigidita, snížená plastičnost chování a prožívání. Jedná chladnokrevně a s rozmyslem,
zvažuje rizika, usmrcení oběti je naplánováno a spojeno se ziskem. Role situačních
faktorů je nízká, pachatel si vhodnou situaci vytváří. Usmrcení oběti je výsledkem
záměrně navozené situace a je spojeno s nějakým ziskem. Trestný čin je tedy
prostředkem k dosažení určitého cíle. Prognóza je spíše pesimistická, lze předpokládat
vyšší nebezpečnost.65 Typicky se jedná o nájemné vrahy.
Příklad: Trest odnětí svobody vyfasoval v roce 2013 Luboš Linhart z Pardubic za
přípravu nájemné vraždy, jejíž obětí se měla stát jeho družka. Motivace jeho jednání
byla prostá, činem chtěl získat svou dceru do výhradní péče. Linhart dle obžaloby
objednal vraždu u Roberta Kotlára, který vše ohlásil policii. Podle psychologického
posudku byl Linhart na svou dceru velmi fixovaný, zatímco k družce choval nepřátelský
vztah bez úcty a respektu.
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ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 94
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7.2.2 Psychopatologicky orientovaná typologie


Psychotický vrah (trpí duševní poruchou)



Dezorientovaný vrah (charakteristický řadou psychotických příznaků)



Normální vrah



Hostilní vrah



Depresivní vrah (je pro něj typická rozšířená sebevražda)

7.2.3 Typologie vrahů dle stupně sebekontroly


Vrazi s nadměrnou sebekontrolou
Tito vrazi jsou velmi odolní vůči stresu a frustraci. Nicméně v důsledku nahromadění
stresových a frustrujících faktorů u nich dochází k „výbuchu“, jehož následkem je
spáchání trestného činu zpravidla zvlášť surovým a trýznivým způsobem.



Vrazi s nedostatečnou sebekontrolou
Vrazi s nízkou sebekontrolou jsou pravým opakem první skupiny, jsou pro ně typické
projevy agrese a menší brutalita činů.

7.2.4 Specifické skupiny vrahů – vybrané aspekty


Dětští vrazi
Odborná literatura děti jako pachatele vražd moc hojně nezmiňuje, což je dáno
především vzácností tohoto jevu. Dle odborníků dětští vrazi nejsou schopni pochopit
pojem smrti v celém jeho rozsahu a nevratnost svých činů. Pokud vraždí, jednají
impulzivně, v reakci na předcházející konflikt.
V médiích se často objevuje otázka snížení trestní odpovědnosti pod patnáctý rok věku,
což je také částečně zapříčiněno nátlakem veřejnosti. Psycholog David Čáp uvádí, že
veřejnost se mylně domnívá, že děti jsou absolutně beztrestné, což není tak úplně
pravda, protože zákon o soudnictví ve věcech mládeže umožňuje dítěti mladšímu
patnácti let, které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku, uložit
ochrannou výchovu za čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu.
Ochranná výchova je založena na podobné bázi jako vězení pro dospělé pachatele.
Protichůdné názory zdůrazňují zejména praktičnost takové úpravy. Už teď, při věku
patnácti let, je třeba posuzovat, zda byl dotyčný dostatečně rozumově a mravně vyspělý,
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aby mohl být trestně odpovědný za svůj čin. V rámci Evropy kolísá hranice trestní
odpovědnosti od deseti do osmnácti let.
Příklad: Čtrnáctiletý Daniel zvlášť surovým způsobem zavraždil třináctiletou Elišku tak,
že ji vylákal na valentinskou schůzku do zahradní chatky, kde ji začal škrtit a poté ji
ubodal. Z policejního spisu vyplývá, že Daniel svůj čin plánoval. Před soudem uvedl, že
zabitím Elišky, se mu dostalo uspokojení.


Mladiství
Odborná literatura rozřazuje mladistvé pachatele do dvou skupin. První skupinu tvoří
osoby s nižším intelektem, poruchami chování, časným začátkem především majetkové
trestné činnosti. V jejich motivaci dominuje zejména potřeba materiálního zisku a jejich
kriminálně agresivní chování je plánovité a organizované. Druhou pak tvoří osoby
s malou četností poruch chování v minulosti, jejich činy jsou motivovány zejména
krizovou situací a směřují proti členům rodiny. Jejich chování je často
dezorganizované.66
Příklad: Příklad mladistvých vrahů není třeba hledat daleko v minulosti. V červnu 2017
byli k trestnímu opatření odnětí svobody na devět a osm let odsouzeni dva mladiství,
kteří jako šestnáctiletí zvlášť surovým způsobem usmrtili bezdomovce, tím, že jej i přes
jeho prosby a nářky kopali a skákali po něm. Na tomto činu se domluvili, protože se
nudili.



Ženy
Pro ženy jsou typické jednak vraždy v afektu spáchané zpravidla v jejich bytě, resp. ve
společné domácnosti s obětí, jednak různé loupežné vraždy. V prvém případě bývá
trestná činnost zaměřena zejména proti jejich partnerům, příp. dětem nebo jiným
příbuzným. V druhém případě vraždí buď pomocí jedu (J. Fabiánová – tzv. uspávačka),
nebo jiné zbraně.
Příklad: Dne 10. května 2002 Taťána Pekařová zabila svého manžela, který ji po osm let
psychicky týral a terorizoval celou rodinu. Ke svému činu se doznala, sama jej dokonce
oznámila na policii. Pekařová, dříve učitelka na základní škole, byla odsouzena k trestu
odnětí svobody na šest let.
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KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005,
str. 399
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8 Sériová vražda
V médiích se můžeme setkat s pojmy sériová nebo masová vražda, které bývají mezi
sebou zaměňovány nebo užívány jako synonyma, resp. jako označení pro jakýkoli čin, při
němž bylo zavražděno více obětí. Avšak z hlediska teorie se tyto pojmy od sebe v mnohém
liší - v osobnostech pachatelů, cílech, motivaci, výběru místa činu či modu operandi. Mezi
mnohonásobné vraždy řadíme i vražedný tah (viz výše).
Existují desítky definic pojmu sériová vražda, potažmo sériový vrah. Na přelomu 80. let
20. stol. provedla FBI67 šetření mezi sériovými vrahy, jehož cílem bylo donutit pachatele ke
sdělení osobních důvodů, pohnutek, pocitů a myšlenek, které prožívali před, v průběhu a po
dokonání činu. Tento výzkum má velkou hodnotu i dnes.
V roce 2005 pak byla vytvořena pracovní skupina v rámci FBI, jejímž úkolem bylo
vypracování všeobecně přijímané definice sériové vraždy, jako typu mnohonásobné vraždy,
která spočívá ve spáchání série dvou nebo více vražd jedním nebo více pachateli během
odlišných akcí. Pro definici byla klasifikovaná čtyři základní východiska:
a) na sériové vraždě se může podílet jeden nebo více pachatelů;
b) jedná se o dvě nebo více zavražděných obětí;
c) jednotlivé případy se vyskytují v různých akcích (odlišných událostech) a v různých
časech;
d) uplynulá doba mezi akcemi odděluje sériové vraždy od masových.68

8.1 Fáze sériové vraždy
Sériová vražda se skládá z dílčích, samostatných útoků, nicméně i přesto je lze rozdělit
do několika fází, jimiž individuálním způsobem projde každý sériový vrah. Důraz je kladem
na slovo „individuálně“, jelikož některá fáze může být u jedince dominantnější nebo naopak
úplně absentuje. Není také vyloučeno, aby potencionální vrazi došli jen do určité fáze, která
jim pomůže prozřít a uvědomit si hrůznost svých představ, načež sami vyhledají pomoc, nebo
se jednoduše zaleknou a před samotnou vraždou utečou. Zároveň je možné, že účelu jednání
bude dosaženo ve fázi, která předchází samotné vraždě. Tedy cílem jednání není usmrcení
oběti, to se stává bezvýznamné, ale její ovládnutí, získání moci, de facto „ulovení kořisti“.
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ang. Federal Bureau of Investigation = Federální úřad pro vyšetřování
DRBOHLAV, A. Psychologie sériových vrahů, 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů
současnosti. Praha: Grada Publishing, a.s. 2013, str. 15
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Naproti tomu pro jiné pachatele je tipování oběti a místa činu nezajímavé, proto tuto fázi
vynechají a jednají spontánně podle svých aktuálních pocitů.
Sériová vražda počíná impulzem, pohnutkou, následuje lokalizování oběti, přes
způsobení zamýšleného následku až po vraždu. Jednotlivé fáze, jejich průběh a význam pro
pachatele ve spojení s motivem jeho jednání, vytváří vzorec vraždění a tento nám pomáhá
sestavit jeho profil, který může sloužit k predikci dalšího vývoje.
Těchto sedm psychologických fází identifikoval Joel Norris na základě přibližně pětiset
výslechů usvědčených vrahů.
1. fáze – odtržení od reality
První fáze sériové vraždy spočívá v uzavření se pachatele před společností, odtržení od
reality a vytvoření vlastního světa. Dochází k určité schizofrenii mezi pachatelovým
vnitřním prožíváním a tím, jak vystupuje navenek. Tyto představy mu nedají spát a
postupně není schopen čelit jejich nátlaku a přistoupí k samotné realizaci.
První fáze může trvat v řádech dnů, týdnů, měsíců, ale i let.
Samotní sérioví vrazi často uváděli, že upřednostňovali své fantazie před reálným
životem. Tyto fantazie nejsou pozitivní, jsou plné černých myšlenek, a proto je činí tak
nebezpečnými. Banální skutečnost nebo incident může spustit reakci, kdy začnou
naplňovat své představy.
Z autentických výpovědí jednotlivých sériových vrahů vyplývá, že až do první spáchané
vraždy byly jejich představy spíše vágní, nesouvislé a zaměřené výhradně na usmrcení
oběti. Po první vraždě se začaly orientovat jiným směrem, a to na zdokonalení
vražedného útoku.
Příklad: John Gacy, americký sériový vrah, byl charakteristický svými dvěma tvářemi –
přes den byl vzorným podnikatelem, převlékal se za klauna a chodil bavit děti do
nemocnic, angažoval se v politice, měl rodinu. V noci dával průchod svým hrůzným
fantaziím.
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2. fáze - vyhledávání
Druhá fáze se týká jen těch vrahů, kteří nejednají impulzivně.
Pachatel se již rozhodl dát svým představám volný průchod a v této fázi se zaměřuje na
naplánování činu, vyhledání vhodné oběti a místa činu. Je schopen procestovat celou
zemi i se opakovaně vracet na stejné místo. Spousta vrahů zažila v dětství traumatizující
zážitky, které mají spojeny s určitými místy, a snaží se je rekonstruovat s tím, že se obrací
role a tentokrát jsou agresory oni.
Často vyhledávanými místy sériových vrahů jsou školní prostranství, odlehlá parkoviště,
parky či nádraží. Např. Andrej Čikatilo oslovoval své oběti na nádraží.
3. fáze – kontakt s obětí
Třetí fáze, vč. té následující (čtvrté), je pro vrahy nejdůležitější a zároveň tou, která jim
dodává největší pocit uspokojení.
V této fázi již pachatel napadne oběť. Může jít o nahodilý nebo předem promyšlený útok.
Nahodilost se nachází u těch případů, kdy pachatel vraždí impulzivně a bez varování.
Naprostá většina si ale užívá pocit moci nad životem jiného, tudíž oběť hned neusmrtí.
Jiní se snaží ve svých obětech vzbudit důvěru, aby s ním na místo činu došly dobrovolně,
či použít různé předměty k jejich nalákání (např. sladkosti u dětí, záminku přivýdělku u
chudých, aj.). Naproti tomu v katalogu sériových vrahů existují i takoví jedinci, kteří se
ubytují na okraji města či na samotě, kde po vraždě i několik dní bydlí, a poté se
odstěhují na jiné místo, hůře do jiného města či státu. Vyšetřování takového trestného
činu je potom velmi složité, neboť se komplikuje kompletace všech materiálů od
jednotlivých vyšetřovatelů.69
Třetí fáze je doménou zejména organizovaných pachatelů.
Příklad: Kolumbijský sériový vrah Fredy Armando Valencia lákal své oběti na drogy a
jídlo, kdy za oplátku po nich požadoval pohlavní styk. Poté je však na vhodném místě
uškrtil a souložil s jejich mrtvým tělem. Některé ostatky žen zakopal v horách, jiné si
schoval. Po dobu čtyř let zavraždil celkem šestnáct žen. Jeho činy mu dlouho procházely,
protože oběti byly z velmi chudých poměrů a zpravidla je neměl kdo nepohřešovat.
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DRBOHLAV, A. Etopedie I: trest smrti versus trest života pro sériové vrahy. Hradec Králové: Gaudeamus,
2005, str. 39-41
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4. fáze - ukořistění
Ve čtvrté fázi se projevuje skutečná tvář vraha. S nadšením sleduje vystrašenou reakci
oběti z hrůzné pravdy.
Vrah se tedy nejprve seznámí s obětí, získá její důvěru, může jí nabídnout doprovod nebo
slíbit odměnu a poté, co oběť na jeho hru přistoupí, odhalí skutečný motiv svého jednání.
Např. - Žena stopuje uprostřed noci u silnice, odvoz jí nabídne starší milý pán, který
náhodou má stejný cíl jízdy. Aby oběť nalákal do své pasti, vtipkuje, snaží se v ní vzbudit
důvěru, může i demonstrovat, že odjíždí z důvodu nedostatku zájmu o odvoz. Poté, co
žena nasedne do vozidla, během chvíle zjistí, že nejedou jejím směrem nebo že jsou
dveře vozu zamčeny a ona nemá úniku. Rovněž pozoruje změny v chování pachatele,
zprvu příjemný muž se mění v jízlivého a výsměšného, který se baví zoufalostí své oběti.
Pro větší potěchu ji může děsit neodvratitelností jejího osudu.
5. fáze - vraždění
Pátá fáze představuje samotný vražedný akt, tedy okamžik, který je vyvrcholením celé
série. Moment usmrcení může být také oddalován mučením oběti, což se projevuje
zejména u organizovaných pachatelů. Ti neorganizovaní svou oběť zpravidla ihned zabijí
a poté se věnují zohavení těla, za účelem znemožnění její identifikace.
Pro sériové vrahy je charakteristické opakování jednoho způsobu usmrcení, což
umožňuje vytvořit jejich psychologický profil. Nic ale neplatí absolutně, vrazi mohou
záměrně měnit jednotlivé mody operandi, aby zmátli vyšetřovatele, nebo z důvodu
hledání pro ně nejvhodnějšího způsobu. Někteří pachatelé se také vrací na místo činu
poté, co byla vražda objevena, nebo vedou debaty, kdy s přáteli rokují o pachateli, motivu
jeho jednání, aj.
Příklad: Německý sériový vrah Peter Kuerten střídal jednotlivé způsoby usmrcení svých
obětí, a to konkrétně mezi ubodáním, uškrcením a ubitím. Po nálezu jedné ze svých obětí
se vmísil do přihlížejícího davu, kde dokonce rozmlouval s policistou ohledně průběhu
vyšetřování, sesbíraných důkazů a možném pachateli. Co více, jiné oběti šel dokonce i na
pohřeb.
Někteří vrazi mají dokonce tu „drzost“ komunikovat s policií buď ještě před spácháním
činu, nebo těsně po něm, čímž v sobě posilují narcistní sklony a velebí své zločiny (např.
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D. L. Rader – viz dále) či přenáší odpovědnost za své jednání na druhé („Pokud mě včas
nenajdeš, zabiju ji a bude to tvá chyba, protože jsi mě nezastavil.“).
6. fáze – vytváření rituálu
Zločin je vrahem považován za jakýsi druh rituálu. Všichni vyšetřovaní pachatelé
potvrzovali důležitost svých fantazií a přiznávali, že po první vraždě byli velmi
zaneprázdněni a někdy i stimulováni vzpomínkami na svůj čin, což přispívalo k napájení
fantazií jejich příštích činů.70
Většina pachatelů je během vraždy na vrcholu uspokojení svých tužeb. Výzkumy
ukázaly, že značná část si vytváří rituály, sbírá trofeje od svých obětí a buduje pomyslný
totem, který jim bude tento akt připomínat. Trofejí může být cokoli od novinových
článků, týkajících se případu, po části těl obětí.
Příklad: Jerome Brudos, americký sériový vrah, si schovával odříznuté části těl svých
obětí jako trofeje. Za vraždy čtyř žen, které posmrtně zneužil a nafotil, byl odsouzen
k trestnému činu odnětí svobody na doživotí. Další americký sériový vrah, Ted Bundy, si
domů odnášel hlavy svých obětí, kde je zkrášloval, jiné pohřbíval jen v mělkých hrobech,
aby se k nim mohl vracet za účelem sexuální uspokojení.
7. fáze - útlum
Poslední fází je fáze útlumu, smutku, nikoli však z toho, co jedinec udělal, ale z toho, že
je konec plánování, představám a touhám. Pocit uspokojení z vraždy netrvá dlouho, avšak
vzpomínky na prvotní spouštěč se stále připomínají. Dochází ke konfrontaci jedince
s realitou, k procitnutí, pádu zpět na zem. Někteří vrazi si tuto frustraci kompenzují
vlastní sebevraždou, častěji však v nich narůstá touha vraždit dále. Opět si ve vlastní
mysli spřádají plány na usmrcení oběti, začínají osnovat další vraždu a celý proces se
opakuje od počátku. Čím více vražd spáchají, tím se zkracují časové intervaly mezi
jednotlivými akty.
Příklad: Český sériový vrah známý jako „Lesní vrah“, Viktor Kalivoda, byl odsouzen
k trestu odnětí svobody na doživotí poté, co usmrtil starší manželský pár a o den později
muže, který byl na procházce se psem. Předtím, než u něho propuklo toto „vražedné
šílenství“, se několikrát pokusil spáchat sebevraždu, toužil skočit z Nuselského mostu.
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Toto si můžeme vysvětlit tím, že se v něm hromadily temné myšlenky, v nichž byl
vrahem, měl moc nad oběťmi, nad životem a smrtí, a chtěl se jich zbavit. K motivu se
nikdy během líčení nevyjádřil, ve věznici však připustil inspiraci činem Olgy Hepnarové.

8.2 Další proměnné
Kromě fází, které vytváří vzorec, vstupují do analýzy behaviorálně psychologického
procesu vraždy ještě další významné proměnné.71


Faktor času
Trvání jednotlivých fází je významným indikátorem, jelikož z něj můžeme kromě
dalšího vyčíst, jak dlouho vrahovi trvá výběr a lokalizace oběti, tedy jaká doba
proběhne mezi jednotlivými vraždami. Dále také vypovídá o jeho preferencích – zda
vraždí raději za tmy nebo za denního světla, což může souviset s výběrem obětí (např.
ráno je na ulici více dětí, které jsou do školy, než večer za tmy) nebo s jeho časovými
možnostmi (práce na směny). Pro některé vrahy může být i přesný čas významnou
součástí spáchaného činu, vraždí v přesně stanovený čas, v jiný čas jim vražda
nepřinese očekávané uspokojení.
Příklad: Richardu Ramirezovi bylo přezdíváno Nightstalker (Noční stopař), plížil se
nocí, oděný do černého, stopoval, vyčkával na svou kořist. První vraždy se dopustil
v červnu 1984, když se vloupal do domu starší ženy, kterou brutálně znásilnil a zbil.
V následujících měsících ve svém řádění pokračoval, a to nikoli jen ve vraždách, ale i
únosech,

loupežných

přepadeních

a

mučení.

Za

své

činy

byl

odsouzen

k devatenáctinásobnému trestu smrti.


Faktor místa
Pro některé sériové vrahy je typické i místo, kde vraždí, jelikož je s nimi nějakým
způsobem spojeno, např. jim připomíná nějaký zážitek z dětství.
Příklad: Mezi preferované oběti již zmíněného Johna Gacyho patřili mladí muži a
chlapci. Tyto zpravidla nejprve pod nevinnou záminkou pozval do svého auta, poté je
znásilnil a uškrtil. Gacy později tvrdil, že byl v mládí zneužíván rodinným přítelem,
který jej bral na projížďky autem, které končily pošťuchováním a lechtáním, což bylo
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předehrou samotného zneužití. Nelze určit, jaký vliv měla tato zkušenost na jeho
vražedné chování, ale jisté podobnosti v modu operandi můžeme nalézt.


Další faktory
Významnou roli hrají i předpoklady (např. návykové látky), které ovlivňují chování
pachatele.
Příklad: Jefferey Dahmer, americký sériový vrah, byl prakticky již od dvanáctého roku
svého života alkoholikem a spáchal drtivou většinu svých zločinů právě ve stádiu
opilosti. O jedné ze svých vražd dokonce prohlásil: „Následující ráno jsem se probudil
a on ležel pode mnou mrtvý a hlava mu visela dolů z postele. Měl proražený hrudník.
Měl všude modřiny. Vůbec jsem si nepamatoval, co jsem tu noc dělal. Byl to šok, nevěřil
jsem svým očím.“72.

72

BOURGOIN, S. Černá kniha sériových vrahů. Praha: XYZ, 2005, str. 253

81

9 Osobnost sériového vraha
Univerzální popis osobnosti sériového vraha neexistuje. U jednotlivých pachatelů hraje
roli řada proměnných, které jim mohou být společné nebo naopak je od ostatních mohou
odlišovat.
Klasická studie zabývající se sériovými vrahy vytvořená Robertem P. Brittainem
přinesla řadu charakteristik, které jsou pro tyto jedince typické, zejména:
-

z hlediska temperamentu jsou tito jedinci introverti a samotáři, nejsou pro ně
charakteristické společenské, sexuální ani jiné vztahy, raději tráví čas o samotě,

-

bujná představivost, fantazírování, snění o sadistických vraždách, vzrušuje je krutost,

-

nevšední zájem o zbraně a pornografii,

-

týrání zvířat v dětství,

-

hypochondrie, sklon k choulostivosti, nebo

-

silně ambivalentní vztah k matce, kterou současně milují a nenávidí, autoritativní až
násilnický otec, aj.73
Protivinský74 uvádí, že sériový vrah je většinou svobodný, bezdětný mladý muž, který

v době své první vraždy ještě nedosáhl věku třiceti let a není dobře sociálně integrovaný. Jeho
oběťmi jsou ze dvou třetin ženy, k nimž nemá před činem žádný vztah. Jako způsob usmrcení
volí převážně probodnutí, zardoušení, uškrcení nebo ubití, což znamená, že pachatel cítí
potřebu přijít s obětí do kontaktu. Pachatel bývá převážně sám, i když se vyskytují také
vraždy spáchané ve spolupachatelství, např. manželským nebo partnerským párem.

9.1 Mýty o sériových vrazích
Média často ustrnule popisují sériové vrahy jako muže bílé pleti, samotáře, milovníky
zbraní a mučení s nadprůměrnou inteligencí, kteří byli v dětství týráni, a jsou okolím vnímáni
jako podivíni. Rovněž zdůrazňují dokonalost provedení jejich činů a to, že k ukončení trestné
činnosti nedojde z čistého nebe samo od sebe. To není tak docela pravda, samozřejmě, že se
tyto předpoklady u jednotlivých vrahů vyskytují, avšak nelze je takto komplexně postihnout.
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Níže zmíním některé příklady sériových vrahů, pro vyvrácení jednotlivých mýtů.
1. mýtus – „Sériovým vrahem je muž.“
To, že by byl sériovým vrahem vždy muž, je velmi nepravděpodobné, i ženy se
vyskytují mezi sériovými vrahy. V roce 2010 to bylo 7 %, nejvíce sériových vražedkyň
bylo v roce 1900 a to téměř 40 %.
(zdroj: AAMODT, M. G. Serial killer statistics)
Příklad: Jaroslava Fabiánová, česká sériová vražedkyně, si za své oběti vybírala muže
bez preferencí věku. Byla odsouzena za celkem čtyři vraždy k trestu odnětí svobody na
doživotí. Christine Malevre, francouzská vražedkyně, zavraždila přes třicet obětí,
pacientů, v posledních stádiích nemoci. Za své činy byla odsouzena k trestu odnětí
svobody na deset let. A Aileen Carol Wuornosová, americká sériová vražedkyně,
proslula svou nenávistí k mužům. Ty obalamutila a pod záminkou pohlavního styku se
nechala odvézt na odlehlé místo, kde je usmrtila. Veřejnost, zejména ženská část, ji
během procesu podporovala, dokonce o jejím životě byl poté natočen film The Monster
(Zrůda). Wuornosová byla odsouzena k trestu smrti, který byl vykonán v roce 2002.
2. mýtus – „Sériový vrah je běloch.“
Dalším mýtem je představa, že sériovým vrahem je běloch. Mezi vrahy skutečně
převažují ti bílé pleti, ale svůj podíl mezi nimi mají i černoši, hispánci a asiati.
3. mýtus – „Pochází z rozvrácených rodin.“
Není pravidlem, že každý sériový vrah vyrůstá v rozvrácené rodině, i když tomu ve
většině případů tak bude, nebo se minimálně bude projevovat negativní vliv některého
z příbuzných.
Příklad: Americký sériový vrah Ted Bundy, byl vychováván svými prarodiči
v domnění, že je jejich synem poté, co ho vlastní matka odvrhla. V pěti letech si jej
adoptoval matky manžel John Bundy, po němž má příjmení. Rodiče měli několik
dalších dětí, což se mu jeho adoptivní otec snažil vynahradit a brával ho s sebou na
různé výlety, hrál s ním hry atd. Ted byl úspěšným studentem a členem skautské
organizace Boys Scouts of America. Celkově usmrtil dvaadvacet mladých dívek, za což
byl odsouzen k trestu smrti.
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4. mýtus – „Jsou to duševně choří géniové.“
Co se týče inteligence, opakované výzkumy prokázaly, že rozložení rozumových
schopností vrahů odpovídá jejich rozložení ve společnosti. Na toto téma byla provedena
rozsáhlá analýza, které poměřovala IQ u 171 sériových vrahů. Výsledkem byl závěr, že
sérioví vrazi dosahují průměrné hodnoty IQ 98,7. Rozdíly nalezneme mezi
organizovanými a neorganizovanými pachateli, kdy u organizovaných byla zjištěna
hodnota IQ vyšší až o 20 bodů.
(zdroj: Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů)
Ani ohledně promyšlenosti činů, neplatí tato teze univerzálně. Činy některých pachatelů
promyšlené jsou, u jiných naopak ne.
5. mýtus – „Sériový vrah je samotář a podivín.“
Toto také není zcela pravda. Nevylučuji, že se mezi nimi najdou samotáři nebo podivíni,
ale také takoví, kteří v jeden okamžik žijí bezproblémovým životem, mají rodiny, děti,
zaměstnání či společenské postavení, v druhý se z nich stanou vraždící bestie. Něco
jako Dr. Jekyll a Mr. Hyde.
Příklad: Příkladem může být J. Gacy nebo Charles Chitat Ng, který vystudoval prestižní
střední školu ve Velké Británii a navenek působil jako tichý a poslušný chlapec,
v soukromí se bavil prohlížením pornografických časopisů a masturbací. Tato jeho
vášeň se stupňovala a vrcholu dosáhla poté, co se seznámil s Leonardem Lakem při
natáčení porna. Spolu pak unesli ženy, muže a děti, které střídavě dusili, mučili,
znásilňovali a až poté je definitivně usmrtili. Ng během prvních let, kdy byl ve vězení,
vystudoval právnickou fakultu, což také přispělo k tomu, že celý proces trval necelých
třináct let. Či Dennis Lynn Rader, otec dvou dětí s vysokoškolským vzděláním, vedoucí
kostelního sboru, zavraždil minimálně deset obětí tak, že se vloupal do domu, kde
vyčkával na všechny příchozí, které nejprve svázal a poté uškrtil. Ženy a děti znásilnil.
Rozesílal dopisy vyšetřovatelům a médiím, toužil po celosvětové publicitě. A té se
nakonec dočkal, za své činy byl odsouzen k desetinásobnému trestu odnětí svobody na
doživotí.
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6. mýtus – „Vraždí jen v USA.“
Tato mylná představa je také zčásti výsledkem toho, že v USA je této problematice
věnovaná velká pozornost, a to nejen ve zpravodajství, ale o sériových vrazích byla
napsaná řada publikací a natočeno množství filmů a seriálů. Musíme však připustit, že
sériové vraždy jsou fenoménem USA s téměř 70 % podílem. Druhou zemí
s nejčastějším výskytem sériových vrahů je Velká Británie s cca 4 % podílem. Česká
republika se do této statistiky ani nezařadila.
(zdroj: AAMODT, M. G. Serial killer statistics)
Sériové vraždy jsou však celosvětovým fenoménem, nezávisle na vyspělosti
ekonomiky, kultuře či víře.
Příklad: Abych dokázala jejich celosvětový výskyt, uvádím níže příklady sériových
vrahů z různých koutů světa:
Evropský kontinent:
Velká Británie

Peter George Dinsdale (26 obětí)

Francie

Patrice Alégre (22 až 115 obětí, nájemný vrah)

Švýcarsko

Roger Andermatt (min. 27 obětí)

Německo

Joachim Kroll (10 dokonaných vražd, 27 pokusů vraždy)

Česká republika

Ladislav Hojer (5-8 obětí)

Maďarsko

Timea Faludiová (min. 40 obětí)

Rusko

Andrei Čikatilo (min. 53 obětí), aj.

Asie:
Írán

Mohammad Bijeh a Ali Bagji (min. 21 obětí)

Pákistán

Javed Iqbal Mughal (min. 100 obětí)

Sumatra

Ahmad Suradji (min. 42 obětí)

Čína

Hu Wanlin (min. 146 obětí, odhadováno až 190)

Severní a Jižní Amerika:
Kanada

David Francis a Robert William Pickton (min. 67 obětí)

USA

John Gacy (min. 33 obětí)

Kolumbie

Fredy Armando Valencia (16 obětí)

Mexiko

Fernando Hernandez Leyva (min. 135 obětí)
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Afrika:
Nigérie

Jummai Hassanová (min. 51 obětí)

Jižní Afrika

Maoupa Cedric Maake (27-60 obětí)

Austrálie:
Ivan Robert Marko Milat (min. 7 obětí)
7. mýtus – „Jejich oběti jsou náhodné.“
V některých případech ano, v jiných nikoli. Zpravidla jde o jedince, kteří představují
snadnou kořist nebo se podobají někomu z vrahovy minulosti.
Příklad: Již zmíněný Ted Bundy byl odsouzen pro vraždy dvaadvaceti dívek. Jak je
vidět jako své oběti si vybíral zásadně mladé ženy, studentky s dlouhými vlasy, které
mu připomínaly jeho snoubenku, jež ho několikrát předtím odmítla. Tato snoubenka pro
něj reprezentovala matku, která jej přenechala k adopci. Pro vhodnou oběť neváhal
cestovat stovky kilometrů.75
8. mýtus – „Nedokáží přestat s vražděním.“
Není pravda, že by vražedné řádění nešlo samo od sebe zastavit. Známe případy vrahů,
kteří sami seznali vlastní nebezpečnost a uchýlili se k léčbě nebo se vzdali policii a
vylíčili jim i ty nejmenší podrobnosti usilujíc o odsouzení k trestu smrti nebo
doživotního odnětí svobody.
Policejní psycholog Pat Brown, který napsal o mnohonásobných vrazích knihu
s názvem Killing for Sport, uvádí, že stačí, aby se v životě zločince něco změnilo, a on
se zabíjením přestane ještě dřív, než ho policisté dopadnou. Takovou okolností může
být například změna rodinných poměrů (například smrt rodiče, který ho týral), zahájení
partnerského vztahu a podobně.
Příklad: Již zmíněný D. L. Rader zabíjel v rozmezí let 1974 – 1991. Od tohoto roku až
do svého dopadení (2005) nespáchal jedinou vraždu, jelikož zjistil, že stejné pocity jako
vraždění mu navozuje onanie.
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9.2 Vybrané aspekty osobnosti sériového vraha
V následující kapitole zmíním některé aspekty, které formují osobnost sériového vraha
a jsou výsledkem rozličných analýz světových sériových vrahů.
9.2.1. Rodinné prostředí
Socioekonomický status rodiny sériového vraha spolu s dalšími okolnostmi působí jako
prediktor kriminálního chování. Sérioví vrazi mají zastoupení ve všech společenských třídách.
Jen zřídkakdy pochází z milujícího a šťastného prostředí, zpravidla byli v dětství zanedbáváni
nebo zneužíváni, což se projevuje v jejich konfliktní povaze. Během dospívání se takoví
jedinci stále více straní svých vrstevníků, izolují se a podceňují se, což souvisí zpravidla i s
nemožností navázat zdravé sexuální vztahy s osobami opačného pohlaví. Nespolečenskost je
daná také tím, že jedinci ví, že nikdo bez podobného smýšlení, nedokáže pochopit jejich
tužby. Okolí je však popisuje jako klidné a příjemné jedince, kteří si nechávají své pocity pro
sebe.
Izolují se však i ti, kdo se chovají nepřátelsky ke svému okolí. Tito jsou popisováni jako
narcisté, provokatéři a manipulátoři. Jejich antisociální jednání může vést až k vraždě.
Dostávají se do konfliktu s rodinou, přáteli, ale i jinými autoritami.
Shora uvedené však neznamená, že každý takový jedinec se stane sériovým vrahem.
V literatuře se objevují i názory, že přerod jedince v sériového vraha by bylo možné zvrátit za
pomoci tzv. záchranného kruhu, tedy nabídnutím pomocné ruky od blízké osoby, přátel nebo
instituce.
Pokud si dovolíme trochu zobecňovat, můžeme říci, že velká část sériových vrahů žila
podprůměrným životem, měla špatné rodinné zázemí a vztahy s příbuznými. Rovněž se
v dětství často stěhovali. Ze statistik vyplývá, že v 68 % případů se rodiny často stěhovaly, 40
% sériových vrahů bylo před svým osmnáctým rokem posláno do dětských domovů,
nápravných nebo psychiatrických zařízení a 66 % trpělo již od dětství mentálními poruchami.
U 66 % posuzovaných vrahů zastávala matka dominantní postavení, avšak 45 % z nich cítilo
k matce chlad.
(zdroj: Bourgoin S., Bestiální vrazi)
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Impulzy v dětství
Studium sériových vrahů dokazuje, že děti vnímají pro nás třeba i zcela bezvýznamné
impulzy, které pak ovlivňují jejich další život. Mám na mysli vyprávění strašidelných a
hrůzostrašných povídek, jejichž výchovný účel se u sériových vrahů často mine účinkem.
Příklad: Andrei Čikatilo, vrah a kanibal, poslouchal po celé dětství povídky o kanibalismu na
Ukrajině v době Stalinské diktatury a partyzánech, kteří mučili a zabíjeli zajatce v lesích. Sám
pak v dospělosti zabíjel téměř výhradně v lese a oběti znásilňoval, kastroval, jedl jejich
orgány a pil jejich krev. Na začátku, ale nikoli jako jediná pohnutka, stála jeho životem
zhrzená matka, jež projektovala své zklamání na synovi. Dalším byl Albert Hamilton Fish,
jenž byl bratrem strašen zkazkami o mordech na Dálném východě a řezání zajatců nožem a
hřeby, což v něm vzbudilo chuť ke kanibalismu.76
Doposud nebylo zcela objasněno, do jaké míry ovlivňuje formování identity a vývoj
sexuální deviace první sexuální zážitek a setkání s krví. Krev symbolizuje „nedosažitelný“
objekt nebo „zakázané ovoce“ a toto zakázané ovoce, je sexuální útok na vlastní matku.
Upírské a kanibalské impulzy je možné najít u těch jedinců, kteří uvíznou v jakémsi
infantilním oidipálním stadiu vývoje, v němž vyžadují tělo vlastní matky jako cíl genitálních
či orálních podnětů, přičemž ve stejném momentu se v nich probouzí i agrese a touha po
kontrole. To vše může navíc podněcovat i fakt, že dítě podléhá nefunkční maskulinní
identifikaci, jinými slovy v rodině chybí mužský vzor.77
Jak již bylo pojednáno v předchozích kapitolách, pro sériové vrahy je typické uzavírání
se do vlastního, vymyšleného, fantazijního světa, do něhož si projektují své nenaplněné touhy
a morbidní představy, a jemuž bezvýhradně věří. Této izolaci zpravidla předchází nějaké
„vnější zlo“, které se do snů sice promítá, ale sérioví vrazi ve svých představách tomuto zlu
odolají, zvítězí nad ním. V přítomnosti jsou sice bezmocní a bezbranní, avšak ve svých
budoucích představách se mění v nadřazené a dominantní nadsamce. Orientují se na krev,
smrt, destrukci všeho, co jim kdy nebylo dopřáno. Postupně jim začínají vlastní představy
přerůstat přes hlavu, touží čím dál více po jejich naplnění, což ve spojení s dalšími prediktory,
může být spouštěčem pro jejich jednání.
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Vybrané vztahové prediktory
Největší význam v rámci sociálního učení má primární sociální skupina, rodina. Vztah
k matce ovlivňuje pozdější postoj k ženám, vztah k sourozencům ovlivňuje postoj
k vrstevníkům, pozitivní vazba na prarodiče spoluvytváří postoje k seniorům. Výchovné
prostředí rodiny může být v některých případech příčinou vzniku patologické osobnosti, která
replikuje chování a identifikuje se s dominantními vzory svých rodičů, jejichž postoje,
nástroje získání moci a patologické komponenty chování dále přenáší.78


vztah k matce
Za nejčastější prediktor sériového vraha je považován protichůdně-citový vztah
k matce. Matku zároveň miluje, ale i nenávidí, což si mnohdy nedokáže přiznat.
Vyústěním této situace bývá vražda matky.
Příklad: Henry Lee Lucas pro pobavení zabil stovky lidí, jeho první obětí byla však jeho
matka, kterou zvlášť surovým způsobem ubodal. Místo činu bylo přirovnáváno
k jatkám.
Pakliže je matka přísná, direktivní a veřejně dává najevo svůj odpor k mužům tím, že je
zesměšňuje a zlehčuje jejich role v rodině a ve společnosti, a současně ponižuje ostatní
ženy, které označuje za vypočítavé a prohnané, může tím zvýšit výhradní fixaci jedince
na sebe. To vede k tomu, že dítě pak odmítá mužský vzor a brání se kontaktu
s ostatními ženami.



vztah k otci
Z provedené studie šestačtyřiceti sériových vrahů vyplývá, že v mnoha případech se
otec na výchově vůbec nepodílel (až v polovině případů). Velmi negativní vztah k otci
mělo 19 % posuzovaných vrahů, velmi kladný pouhá 4 %.
(zdroj: Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů)

9.2.2. Rozumové schopnosti
Jak již bylo uváděno, bylo by chybné si myslet, že všichni sérioví vrazi jsou
nadprůměrně inteligentní jedinci. Tato výše intelektu se vyskytuje jen u cca 6 %. Stejné velké
zastoupení je i na opačné škále stupnice.
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Rozumové schopnosti se promítají i do způsobu spáchání trestného činu, kdy pro
zločiny spáchané méně inteligentními pachateli je typická orientace na okamžitý zisk
(sexuální uspokojení, loupežné přepadení, aj.), oproti tomu inteligentnější zločinec svůj čin
předem promýšlí a organizuje jej. Avšak ani tak není vzorec vraždy dokonalý. Dokonce
v některých případech můžeme říci, že vyšší inteligence u jednotlivců přerůstá v zarputilost až
narcismus, který je pro ně v trestním řízení přitěžující okolností, jelikož umíněně trvají na své
nevině.
Pokud vyjdeme ze závěrů odborníků z Radford University a Florida Gulf Coast
University, překvapivě zjistíme, že pachatelé s vyšší inteligencí nejčastěji vraždí ze vzteku,
tak, že svou oběť uškrtí/ ubijí. U méně inteligentních jedinců převažuje ubití ze zištných
důvodů. Je také zajímavé, že pachatelé s vyšší inteligencí vraždí více obětí a je pro ně
typičtější znásilnění a nekrofilie. Bez ohledu na inteligenční kvocient je nejčastějším
způsobem usmrcení prosté zastřelení.
(zdroj: AAMODT, M. G. Serial killer statistics)
Po svém dopadení mohou mít sérioví vrazi tendenci doznávat se i k činům, které
nespáchali, což svědčí o jejich narcistní povaze, slavománii a touze neustále manipulovat
s ostatními. Nebo naopak zarytě zapírají svou vinu, soud chápou jako spiknutí vůči své osobě.
Výzkum Resslera a Douglase též přinesl poznatky o mysli pachatelů sadistických
sériových vražd. „Vše nasvědčuje tomu, že kriminální jednání je připravováno agresivním
přebujelým fantazírováním a nikoli sexuální potřebou ve smyslu aktivizované touhy po
sexuálním uspokojení. Podle studie FBI jde o pachatele, kteří dlouhou dobu před činem
spřádají sadistické představy a fantazie, které jim přinášejí uspokojení. V pozadí kriminálního
jednání jsou tedy agresivní fantazie, nikoli sexuální potřeby.“79
9.2.3. Vzdělání
Je zajímavé, že sérioví vrazi mají své zastoupení mezi všemi vrstvami obyvatelstva, co
se vzdělání týče, největší podíl mezi nimi však mají ti, kteří nezvládli vychodit ani základní
školu. Nejmenší pak ti s univerzitním vzděláním (např. Charles Chitat Ng – srov. výše).
Výzkum Harbota a Mokrose (2001) u německých sériových vrahů uvádí, že 63,8 %
z nich mělo špatné výsledky ve škole, 43,1 % minimálně jednou opakovalo ročník a 39,7 %
ukončilo školu předčasně. Údajně 34,4 % vykonávalo po ukončení či odchodu ze školy
79
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dělnické profese, nemanuální zaměstnání vykonávalo 11,9 %, samostatnou výdělečnou
činnost 6,8 % a dlouhodobě nezaměstnaných bylo 39,3 % vrahů v sérii.
(zdroj: Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů)
9.2.4. Věk první vraždy
První vraždy se sériový vrah průměrně dopouští již v sedmadvaceti letech. Oproti tomu
průměrný věk záchvatového vraha je necelých třicet let a masového vraha až jednatřicet let.
Příklad: Jednou z nejmladších sériových vražedkyň byla Flora Bellová, která ve věku deseti,
resp. jedenácti, let spolu se svou kamarádkou, zavraždila dva chlapce. Nutno podotknout, že
dítě bylo téměř předurčeno být „zkažené“ již od útlého dětství. Její matkou byla prostitutka,
která dítě vůbec nechtěla, nedokázala se jí ale zbavit, tudíž ji začala alespoň prodávat.
Šťastnou a milující rodinu Bellová nikdy nepoznala. Svou frustraci si vybíjela na menších
zvířatech, které rdousila, v čemž nacházela sebeuspokojení. Její první obětí byl teprve čtyřletý
Martin Brown. I přes svůj věk, byla vražda velmi brutální. Vyšetřování případu bylo však
odloženo. Druhou obětí byl ještě mladší, tříletý, Brian How. Druhá vražda byla mnohem
brutálnější. Bellová veškerou vinu popírala. Soudní proces trval devět dní, kdy byla
označenou za vinnou v plném rozsahu a do rozhodnutí jiného patřičného úřadu jí byl uložen
trest odnětí svobody na doživotí. V roce 1980 byla Bellová propuštěna na svobodu,
v současnosti žije někde ve Velké Británii, má změněné jméno a vychovává dceru.
Protipólem, jedním z nejstarších sériových vrahů, byl Ray Copeland, jemuž v době první
vraždy bylo třiasedmdesát let. Spolu se svou ženou zabil na své farmě minimálně pět tuláků
ze zištných důvodů. Byli také nejstarším odsouzeným párem k trestu smrti v USA.

9.3 Prediktory sériového vraždění
V roce 1963 publikoval John Marshall Macdonald, forenzní psychiatr z Nového
Zélandu, pod názvem The Threat to Kill, komparační studii, v níž se zaměřil na psychotické a
nepsychotické pacienty se sociopatickými a sadistickými sklony. V anamnéze těchto jedinců
posléze nalezl tři průkazné charakteristické poruchy s původem v dětství a jejich vzájemnost
klasifikoval jako předpoklad sadistického jednání a vražedných tendencí. Jednalo se o
kombinaci hostility ke zvířatům, fascinaci ohněm a enurézy (bezděčného pomočování ve dne
nebo v noci). Tyto závěry vzešly ve známost pod názvem Macdonaldova triáda.80
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Podle této triády, kombinace alespoň dvou těchto faktorů předurčuje jedince
k sériovému vraždění, což je velmi kritizováno, vzhledem k variabilitě osobností sériových
vrahů.


Hostilita ke zvířatům
Hostilita vůči zvířatům je významným prediktorem a vyskytuje se zejména u agresivně
sadistických jedinců. Objevují se i domněnky, že zvíře slouží jako pokusný králík, na
němž si tito jedinci připravují svůj čin a dopilovávají způsob jeho provedení. Ve své
podstatě nemusí ani tak cítit zášť proti zvířatům, spíše pro ně představují vhodný typ
oběti. Pokud si vezmeme malé zvíře, to se nemůže jakýmkoli zásahům ze strany
člověka účinně bránit a právě pocit získání moci a nadřazenosti z nich dělá vhodné
objekty k projekci sadistických choutek. Potěchou pro vrahy je pak pohled na jejich
utrpení a marný boj o holý život.
Výzkumy prokázaly, že sérioví vrazi užívají identické formy týrání svých obětí, jaké
v dětství vyzkoušeli na zvířatech.
Drbohlav provedl kontrolní šetření skupiny devětačtyřiceti sexuálních sériových vrahů,
kdy u 53 % se vyskytlo opakované hostilní chování vůči zvířatům.
Hostilitu ke zvířatům nalezneme v anamnéze mnoha sériových vrahů (Albert Fish,
Stewart Wilken, africký sériový vrah minimálně jedenácti obětí, či Richard Lee Tingler,
americký sériový vrah odsouzený k trestu smrti za šest prokázaných vražd). Za
sériového vraha psů je tiskem označovaný Dmitrij Chudojarov, kterému je připisována
smrt nejméně pětačtyřicet psů, které střílel speciálně upravenou vzduchovkou z okna
svého vozu.



Fascinace ohněm
Fascinaci ohněm, firesetting, jako prediktor sériového vraždění můžeme rozdělit na
pyrofilii (oheň vyvolává sexuální vzrušení) a pyromanii (potěšení z ničení majetku,
msta, touha být středem pozornosti). Tyto pojmy k sobě mají velmi blízko a oba se
často vyskytují u sériových vrahů vykonávající profese, v nichž často pracují s ohněm.



Enuréza
Enuréza (z řec. enourein = vypouštět moč) označuje poruchu schopnosti zadržet moč,
pomočování, která není zapříčiněna medicínskými faktory a je vzhledem ke stáří
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jedinců již abnormální. Tato porucha se může projevovat jak od narození, tak později
obvykle kolem věku pěti až sedmi let.
Je faktem, že enuréza se u násilných jedinců vyskytuje, což máme potvrzeno vědeckými
výzkumy, avšak i přesto je považovaná za stěžejní bod, o nějž se opírá kritika
Macdonaldovy triády, a to zejména proto, že se od předcházejících prediktorů liší svým
původem. Enuréza je totiž neovladatelná ve smyslu nezávislosti na lidské vůli a prosta
násilí, zatímco hostilita a zakládání ohňů patří mezi činnosti násilné, prováděné z vůle
jedince.
Literatura vyjma Macdonaldovy triády zmiňuje i další prediktory sériového vraždění:


Denní snění a kompulzivní masturbace
Denní snění spočívá v již dříve rozebraných fantazijních představách, vnitřním světě,
který si vrah vytváří a do něhož utíká (srov. výše). Těmito násilnými představami vrazi
trpí již kolem pátého až osmého roku života. Kompulzivní masturbace, neboli nutkavá
masturbace, se vyskytuje zejména u jedinců, u nichž byla diagnostikovaná ztížená
možnost adaptace či schizoidní rysy.
Denní snění spolu s kompulzivní masturbací jsou jedněmi z nejčastěji se vyskytujících
prediktorů sériového násilného chování, když se dle výzkumu vyskytují u 82 %
diagnostikovaných jedinců.
(zdroj: Drbohlav, A. Psychologie sériových vrahů)



Obeznámení se smrtí a krví
Setkání se smrtí a krví již v útlém věku ovlivnilo řadu sériových vrahů, převážně těch
sadistických.
Příklad: Joachim Kroll, německý sériový vrah a kanibal, uvedl, že jej v jeho
kriminálním chování ovlivnila smrt matky a časté návštěvy jatek, které jej vzrušovaly.



Patologické inklinace
Thanatofilní inklinace, fascinace smrtí v dětském věku, je diagnostikovatelná již kolem
čtvrtého až šestého roku věku. Tyto děti v rámci kolektivu protěžují hry, při nichž
předstírají střelbu nebo ubodání, a požadují po ostatních, aby „hráli mrtvé“. V rámci
svého volného času, který tráví zpravidla individuálně, se toulají po hřbitovech, mohou
se dokonce snažit vyhrabávat ostatky zemřelých a tyto si odnášet, potažmo i ukrývat.
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Fascinace smrtí bývá často spojena s nekrofilií a sadismem. Za její příčinu je
považováno rané vystavení dítěte smrti, následkem jsou pak pomočování a noční můry.
Mezi další prediktory z řady patologických inklinací řadíme oblibu zbraní. Fascinace
zbraněmi se projevuje v nevinných dětských hrách – hra na vojáky, na „policajty a
zloděje“. Tito jedinci se zpravidla vojáky stanou (výzkumy hovoří až o 7 % všech
sérových vrahů), avšak dříve nebo později jsou z armády vyloučeni pro svou
nezvladatelnou touhu po krvi. Inklinace ke zbraním bývá spojena s hostilitou vůči
zvířatům, které jsou pro ně jen bezvýznamnými objekty, vhodnými k otestování
jednotlivých zbraní.
Poslední skupinou patologických sklonů tvoří inklinace k náboženství, kultům či
ideologiím, které mohou ústit až v patologický výklad náboženské nauky. Sérioví vrazi
tíhnou zejména ke kultu Hitlera a Mussoliniho či činnosti nacistického lékaře Dr.
Mengeleho. Mohou zastávat i rasistické názory, což se pak projevuje ve výběru jejich
obětí.
Příklad: Joseph Paul Franklin je typickým představitelem sériového vraha, jehož skutky
byly ovlivněny nacistickou filozofií a Hitlerem samotným. O tom svědčí i jeho jméno –
vlastním jménem se jmenoval James Clayton Vaughn, avšak roku 1976 si nechal úředně
změnit jméno na Joseph Paul Franklin po vzoru svých idolů, z nichž jedním byl Joseph
Paul Goebbels. Franklin byl silně ovlivněn četbou Hitlerova spisu Mein Kampf, která
v něm vzbudila přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy. Rovněž se ostře vyhrazoval proti
černošskému obyvatelstvu. Jeho oběťmi byly zprvu smíšené páry, později již jen
černoši. Za své činy (třináct prokázaných vražd, k dalším sedmi se sám doznal) byl
odsouzen k trestu smrti.

9.4 Typologie sériových vrahů
9.4.1 Typologie dle převažujícího motivu pachatele
Stephan Harbort, odborník na sériové vrahy a profilování, došel v rámci analýzy
sedmapadesáti sériových vrahů k závěru, že celá jejich série je vedena jedním motivem
vraždy. Na základě této hypotézy rozdělil pachatele do šesti typů:


sexuální sérioví vrazi (motivem vražd je uspokojení sexuálních potřeb)



loupežní sérioví vrazi (zištný motiv vraždy)
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vztahoví sérioví vrazi (zištný motiv vraždy v rámci rodiny nebo „osvobození“ se
od rodiny)



sérioví vrazi z přesvědčení (religiózní, politické, eticko-ideologické motivy)



nájemní sérioví vrazi (zištný motiv, vražda je pro ně business)



dispoziční sérioví vrazi (střídající se motiv)

Drbohlav tuto empirickou klasifikaci kritizuje, jelikož ve výčtu jednotlivých sériových
vrahů postrádá ty, kteří vraždí pro radost. Dále rozporuje stálost motivu v rámci celé série
vražd, kdy zdůrazňuje, že jednou může být oběť pachatelem okradena, jindy stejným
pachatelem znásilněna nebo může být útok veden rychlým smrtelným úderem. Přechod
z jednoho motivu k jinému může také symbolizovat nárůst nebo naopak pokles hladiny
sadismu a násilí.
Čírtková pak zastává názor, že ve skutečnosti čisté typy pachatelů neexistují, takže
zpravidla je nebude možné zařadit pouze pod jeden typ.
9.4.2 Typologie dle vnitřní motivace
Motivace (z lat. movere = hýbati, pohybovati) je vnitřní psychický proces usměrňování,
udržování a energetizace kriminálního chování, resp. hybná síla chování, která vychází
z nějaké potřeby a ústí ve výsledný žádoucí vnitřní stav. Člověk nedělá nic ve svém životě
bezděčně, za každým jeho činem stojí nějaká příčina (pobídka, pohnutka), která vyvolala
danou reakci. Motivaci můžeme dělit na vnější (pobídka přichází zvenčí) a vnitřní (pohnutka
– motiv – je ovlivněna osobností jedince). Motivace vlastně představuje sumu všech motivů,
kdy motiv, resp. pohnutka, je podnět/ síla, která vede jedince k fyzické i psychické aktivitě.81
Motivace označuje proces, zatímco motiv jen dispozici k tomuto procesu.
V případě sériových vražd, potažmo násilných trestných činů, můžeme rozlišit tři
obecné motivační vzorce:
a) instrumentální motivace – vražda není cílem jednání, nýbrž prostředkem k dosažení
tohoto cíle,
b) afektivní motivace – vražda je podmíněna situací a stresem
c) deviantní motivace – primární příčinou vraždy je vnitřní pohnutka, touha, situační
faktory jsou až sekundární
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R. Holmes a J. DeBurger definovali tři hlavní společné znaky sériových vrahů, na
základě nichž je rozdělili do čtyř typů a tří podtypů. Těmito znaky je vnitřní motivace vraždit,
vnitřní posílení jedince vraždou, sociopatické rysy a tendence. Tato forenzně psychologická
typologie pomáhá pochopit pohnutky, které jsou příčinou vraždy.


Vizionářský typ (Visionary killer)
Vizionářský typ je prototypem psychotického vraha. Vnitřní příčinou jeho vraždění jsou
halucinace a bludné představy. Imaginární „vnitřní hlas“ mu dává podrobné instrukce,
které za každých okolností musí splnit, nabádá a motivuje jej k vraždě. Postupně se
sériový vrah stává neovladatelným. Tímto argumentem omlouvá své zločiny. Typicky
se jedná o silně narušené jedince s diagnostikovanou poruchou osobnosti (např.
schizofrenií), kteří trpí silně poruchovým kontaktem s realitou.
Pro vraždu není typická organizovanost, přesouvání těla nebo vztah k oběti, na druhou
stranu jsou pachatelé zpravidla nekrofilně zaměřeni.
Příklad: David Berkowitz, známý také jako Samův syn, je ukázkovým příkladem
vizionářsky motivovaného sériového vraha. Berkowitz byl vychováván adoptivními
rodiči, kdy zejména na svou adoptivní matku byl velmi fixovaný a její smrt pro něj byla
zlomovým okamžikem v jeho životě. Připočteme-li k tomu další prediktory vražedné
série – odložení do kojeneckého ústavu, nezájem biologických rodičů, izolace,
pyromanie, výchovné problémy, nezájem ze strany otce, přivedení nové partnerky do
rodinné domácnosti – je zřejmé, že byl již od dětství velmi traumatizován. Postupně se
u něj také začínají objevovat halucinace, které jej nabádají k vraždám. Berkowitz v
průběhu soudního líčení uvedl, že tyto příkazy mu uděloval soused jménem Sam Carr
prostřednictvím svého psa. I tak nebyl shledán trestně neodpovědným, proto byl za své
činy (min. šest vražd) odsouzen k trestu odnětí svobody na tři sta šedesát pět let bez
možnosti případné parole.
Druhým, již méně zřetelným příkladem vizionářského sériového vraha, může být
Charles Manson, nedávno zesnulý sériový vrah, odsouzený k trestu odnětí svobody na
doživotí pro minimálně devět vražd. Ač byl negramotný a úzkostlivě psychotický, trpěl
halucinacemi a depresivními představami, stal se pro mnohé mladé „hledače směru
života“ duchovním otcem, sám se prohlašoval za Ježíše Krista, sexuálního boha či
pátého anděla, čímž byl položen základ sekty zvané The Family. Manson se stal posedlý
Biblí a skupinou Beatles, kdy předpovídal zkázu světa zapříčiněnou válkou mezi
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černochy a bělošským obyvatelstvem. Členy se však postupně stávali i vlivní lidé.
Odmítnout nebo jinak se znelíbit sektě znamenalo dostat se na jejich seznam „prasat“,
tedy seznam lidí, kteří byli určeni k likvidaci. Vraždění se stalo téměř denním chlebem
Rodiny (The Family) a jeho účelem bylo vyvolání rasové války.


Misionářský typ (Missionary Killer)
Misionářský sériový vrah je zpravidla člověk, který žije na okraji společnosti, není mu
umožněna integrace, což posiluje jeho přesvědčení, že za toto vyvržení, mu náleží právo
nápravy společnosti nebo msty. Jeho vědomí je vlastně živeno pocity křivdy a nenávisti
vůči společnosti. Zpravidla se jedná o jedince, kteří byli v dětství zneužíváni nebo
šikanováni a společnost se jich účinně nezastala, což chápou jako křivdu a svůj hněv
nasměrují vůči celé společnosti nebo určitým skupinám osob (prostitutkám,
homosexuálům, aj.), kteří si dle jejich přesvědčení nezaslouží žít.
Misionářský vrah považuje vraždění za své vnitřní poslání a díky dehumanizaci
společnosti nepociťuje žádnou vinu. Je velmi háklivý na výběr oběti, se kterou často má
i pohlavní styk.
Příklad: Pedro Alonso López je kolumbijský sériový vrah misionářského typu, který má
na svědomí minimálně tři sta padesát vražd mladých dívek na území Jižní Ameriky.
Přezdívalo se mu také Monstrum z And. V dětství jej negativně ovlivnila občanská
válka, narození do početné rodiny, absence otce a autoritářská matka. Již v osmi letech
jej matka vyhodila z domu na ulici za pokus znásilnění jeho sestry. Zde se jej ujal starší
muž, který ho pod záminkou jídla a přístřeší, nalákal do opuštěného domu, kde jej
surově znásilnil. Poté se Pedro bezděčně toulal ulicemi, jídlo hledal na skládkách a
v odpadkových koších. Nakonec se ho ujal starší americký pár, který mu nabídl jídlo a
domov a zároveň jej zapsal do školy. Bohužel šťastný konec se opět nekonal, ve škole
byl sexuálně zneužit učitelem, což v něm probudilo staré křivdy a opět uprchl zpět do
Kolumbie. V Kolumbii páchal samé méně závažné trestné činy, za což byl odsouzen a
poslán do vězení, kde se opět stal obětí znásilnění. Vzhledem k týrání matkou, trpěl
Pedro chorobným strachem z žen a nebyl téměř schopný s nimi navázat jakýkoli
kontakt. Po propuštění na svobodu plně propukla vražedná série. Během svých cest
zavraždil, dle svých vyjádření, minimálně stovky malých dívek. Za příčinu označil své
ponuré dětství, kdy uvedl, že ztratil svou nevinnost v osmi letech a aby se za tuto křivdu
pomstil světu, rozhodl se zkazit život co největšímu počtu mladých dívek právě v tomto
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věku. Vinu ani soucit s utrpením obětí nikdy neprojevil. Dle některých zdrojů, je již na
svobodě, dle jiných si odpykává doživotní trest.


Typ hedonista (Hedonistic killer)
Hedonistický typ sériového vraha zabíjí pro své vlastní potěšení, vražda jej učiní
neskonale šťastným. Jeho cílem je být nejhorším a nejděsivějším vrahem, jakého kdy
svět poznal. Typické je pro něj také komunikování s médii a policií, příp. i vysmívání se
policii tím, že jej nikdy nedopadnou. Vraždy nejsou uspěchané, naopak samotnému aktu
usmrcení může předcházet nebo jej následovat kanibalismus, ofenzivní čtvrcení,
nekrofilie, aj.
Celkem můžeme rozlišit tři podtypy:
1. Vrah ze žádostivosti (Lust killer)
Motivem vraždy je sexuální uspokojení, často se sadistickým podtextem s prvky
kanibalismu a nekrofilismu. Zvláštní potěšení činí pachateli utrpení způsobené
mučením oběti a opakované zneužívání. Tito vrazi jsou zpravidla nenápadní,
pracovití, „nikdo by to do nich neřekl“.
Lust killer si vybírá určitý typ oběti, kterou mučí, působí jí zranění, která jsou
vzhledem k již způsobené smrti bezvýznamná, a zpravidla s tělem po smrti
manipuluje. Jedná se o nekrofilní sadistické vrahy, kteří užívají mučicí nástroje a
s obětí mají vaginální styk.
Příklad: Andrei Romanovich Čikatilo, ukrajinský sériový vrah a kanibal, byl od
mládí ovlivňován historkami matky o kanibalismu, která svým dětem vyprávěla o
starším bratrovi, který se stal jeho obětí. Čikatilo nebyl mezi dětmi oblíbený, často
se mu posmívaly za jeho krátkozrakost, zženštilost, impotenci a začaly jej hanlivě
nazývat „Goose“ (Husa) pro jeho kožní nemoc. Později se přestěhoval do Ruska,
kde se oženil a měl dvě děti. Své oběti si vyhledával na hlavním nádraží, neobával
se dopadení, snažil se být co nejvíce nenápadný, splynout s davem, své oběti lákal
na sladkosti či peníze. Rovněž se těšil velké důvěře ze strany dětí, a to zejména pro
ty vlastnosti, které jej vyhnaly na okraj kolektivu v dětství – zženštilost, klidný
hlas, krátkozrakost. Poté co se mu oběť dostala do spárů, odvedl ji do lesa. Neměl
jeden modus operandi, jednotlivé způsoby usmrcení střídal. Své vraždy zpravidla
neplánoval. Jako poznávací znak znetvořil dětem pohlavní orgány. Čím více obětí
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usmrtil, tím se zvětšovala jeho brutalita, nekrofilie a torturizace. Nutno podotknout,
že byl velmi inteligentní (pracoval jako učitel) a patřil mezi pohlaváry
komunistické strany. Celkový počet jeho známých obětí byl třiapadesát, za což byl
popraven střelou do týla.
2. Vrah z nadšení (Thrill killer)
Thrill killer zabíjí, protože je to pro něj určitý druh adrenalinu, dobrodružství.
Nebezpečnost spočívá v tom, že se mu určitý druh zabíjení časem přejí, přestává
být vzrušujícím, tudíž, aby uspokojil své choutky, stále více a více riskuje, což jej
motivuje k sadističtějším formám usmrcení oběti. Vybírá si specifický typ oběti,
pro vraždu je typické mučení, pohlavní styk, manipulace s tělem a organizovanost
místa činu.
Příklad: Richard Trenton Chase, přezdívaný Drákula, během jednoho roku usmrtil
šest obětí. Mezi prediktory sériového vraždění z jeho dětství můžeme zařadit
psychické týrání otcem, firesetting, hostilitu ke zvířatům, fantazie plné zvrhlých
představ či brzký start sexuálního života spojený s neschopností erekce. Již od
mladého věku měl zkušenosti s alkoholem a návykovými látkami. Nejprve své sny
uspokojoval týráním zvířat, pitím jejich krve a mučením. Postupně chytal jakákoli
zvířata, která syrová pojídal, pitval a pil jejich krev. V této době se u něj také
rozvíjí schizofrenní porucha. Zvířata mu ale přestávají stačit, tudíž postupně do
svých projekcí zapojuje lidi, a to velmi brutálním a nelidských způsobem. Je
smutné, že těmto vraždám se dalo zabránit. Chase byl několikrát pod silnou
medikací, kterou ale neužíval, a rovněž byl několikrát prověřován policií. I přes
shledanou nepříčetnost byl odsouzen k trestu smrti, který byl vykonán popravou na
elektrickém křesle.
3. Vrah pro zisk (Gain killer)
Účelem vraždy jsou prosté zištné důvody, vražda je jen prostředkem pro získání
majetku oběti. Místem činu je zpravidla domov zavražděného. Motivem může být
však také msta či ochrana vlastní osoby, aj.
Gain killer své činy organizuje, má vztah k oběti, není pro něj typické mučení,
nekrofilie či pohlavní styk s obětí.
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Příklad: Typickým příkladem Gain killers z českého prostředí jsou manželé
Stodolovi. Jejich oběti byli zejména starší lidé na vesnicích nebo v menších
městech. Pod nevinnou záminkou pronikli do domu, poté svou oběť mučili tak
dlouho, dokud jim neprozradila, kde má ukryté peníze a další cennosti. Nakonec ji
buď uškrtili, nebo ubodali. Oba byli za své činy odsouzeni k trestu odnětí svobody
na doživotí.


Vrah prahnoucí po moci (Power seeker)
Motivem tohoto typu sériového vraha je touha být pánem nad osudem jiného,
rozhodovat o životě a smrti či samotné smrti pak asistovat. Příčinou kriminálního
chování je zpravidla přísná výchova jednoho z rodičů, kdy se vrah ve svých
vzpomínkách vrací do dětství a stylizuje se do pozice přísného rodiče a oběť je pak
v postavení jeho samotného, proto se u ní snaží vyvolat stejné pocity bezmocnosti a
nepotřebnosti, jaké prožíval sám. Pocit moci si velmi užívá, což se projevuje dlouhým
mučením a pomalým zabíjením. Je to nekrofilní, sadistický vrah, který po smrti
manipuluje s torzem těla a své činy předem připravuje.
Příklad: Edmunt Emil Kemper, vrah s vysokým inteligenčním kvocientem a mohutnou
postavou, vyrůstal pouze s matkou a dvěma sestrami. Od útlého dětství mučil zvířata,
kdy nejvíce zatížený byl na jejich hlavy. Matka se jej bála, proto byl hned po příchodu
ze školy zavírán do sklepa. Nakonec jej poslala na vesnici k prarodičům ze strachu, aby
někoho ve městě nezabil. Jeho vražedným choutkám však nemohla zabránit, ani ne o
rok později byli oba prarodiče svým vnukem zastřeleni. Tento čin jej dostal do ústavu,
kde mu byla diagnostikována duševní choroba, a lékaři byli přesvědčeni, že se nesmí již
nikdy setkat se svou matkou. Díky fatální chybě byl Kemper propuštěn na svobodu, kdy
začalo jeho vraždění v plném rozsahu. Oběti si vybíral v univerzitním prostředí, kde
pracovala jeho matka. Mrtvá těla vždy nakonec rozčtvrtil. Jednou z jeho posledních
vražd byla vražda matky jako odplata za zničené dětství a zároveň jako vyvrcholení
jeho tužeb. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
Toto je celá typologie Holmese a DeBurgera. Drbohlav ji kritizuje zejména proto, že

nebere v potaz tzv. Anděle smrti, proto přidává pátý typ sériových vrahů.
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Anděl smrti (Mercy killer)
Anděl smrti, či vrah z milosrdnosti, zpravidla pracuje jako zdravotnický pracovník
v nemocnicích, domovech důchodců, apod. a vraždu nechápe jako zbavení života, nýbrž
jako pomoc k bezbolestnému odchodu ze světa těm pacientům, kterým stejně již není
pomoci, de facto se podle něj jedná o dobrý skutek. Necítí za své činy vinu, vidí v nich
vyšší poslání. Řadíme sem ale i pachatele, kterým tato vražda pomáhá dokazovat si
svou společenskou užitečnost, milují moc nad životem a smrtí, takže oběti uvádí na
pokraj smrti proto, aby je poté mohli oživit, čímž si dokazují svou „božskou“ moc.
Příklad: Robert Rubane Diaz, kalifornský sériový vrah, měl již od mládí, díky svým
četným nemocem, zájem o medicínu a různá farmaka, pročež se rozhodl absolvovat
večerní kurz pro nemocniční ošetřovatele. I přesto, že nebyl lékařem, důsledně
vyžadoval, aby jej tak ostatní oslovovali. I toto mohlo přispět k tomu, že působil velmi
seriózním a svědomitým dojmem. V průběhu jednoho roku však zavraždil více než
padesát pacientů. Modem operandi byla otrava farmaky (lidocainem a morfiem). Za své
činy byl odsouzen k trestu smrti, avšak tento nebyl nikdy vykonán.

9.4.3 Typologie dle zdroje psychického zisku


Zaměření na čin – cílem vraždy je prosté usmrcení oběti bez zbytečných průtahů.



Zaměření na proces – cílem vraždy není jen usmrcení oběti, ale její mučení a
trýznění. Vraždy jsou samy o sobě velmi brutální a typický je tzv. overkilling –
způsobování poranění, která jsou pro usmrcení oběti bezvýznamná, protože oběť je již
dávno po smrti, ale pachatel se zraňováním nepřestává.

9.4.4 Typologie z hlediska organizovanosti pachatele
Drbohlav vyjmenovává řadu indikátorů, ve kterých se tyto dva typy pachatelů od sebe
liší. Já zmíním jen ty, které souvisí s mou prací (rozdíly v osobnostech vrahů, v jejich dětství
a modu operandi). Navíc se nám z těchto kategorií vymykají tzv. Andělé smrti (srov. výše).
Vzhledem ke skutečnosti, že „čisté“ typy stěží existují, vyčleňuje některá odborná
literatura ještě sériové vrahy smíšeného typu, u kterých dochází k propojení prvků typických
pro organizované a neorganizované pachatele.
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Organizovaný sériový vrah
Z hlediska osobnosti pachatele se zpravidla jedná o nadprůměrně inteligentního jedince,
který dosahuje vyššího vzdělání a tomu odpovídajícího společenského postavení. Nemá
problém navazovat kontakty, pro něj však jen povrchní, a založit rodinu. Často působí
důvěryhodným a charismatickým dojmem. Ve skutečnosti se jedná o narcistického
jedince, který se zajímá jen o sebe, což se projevuje i jeho upraveným zevnějškem, a
skvělého manipulátora bez špetky empatie, emocí, lhostejného k lidskému životu.
„Hned od počátku kontaktu se oběť snaží ovládat. Je také schopen zkoušet její
zranitelnost tím, že ji např. zastrašuje, vyhrožuje jí nebo naopak přemlouvá či
vysvětluje.“82
V dětství byl vychováván v úplné rodině, avšak mohl se stát obětí fyzického týrání či
trpěl v područí svého despotického otce (příp. matky), což v něm vzbudilo ambivalentní
až nenávistné vztahy v rámci rodiny. To ovlivňuje i výběr jeho obětí, kdy si zpravidla
vybírá takové typy, které mu připomínají konkrétní osobu, např. ženy podobné matce,
chlapce ve věku, který mu utkvěl pro určitou negativní událost v paměti, aj.
Samotný čin je naplánovaný, vrah jedná s rozvahou, nikoli unáhleně či v afektu. Častěji
také riskuje, vraždí obvykle přes den na předem vytipovaném místě. Po vraždě buď
převeze torzo těla na jiné místo, nebo jej ukryje. Nejvíce poranění způsobuje svým
obětem na těle a dolních končetinách. V některých případech u něj nacházíme
nekrosadistické až nekrofilní sklony. Obvykle se jedná o slavomany, kteří mají potřebu
číst informace o svých činech v tisku nebo médiích, případně komunikují i s policií.
Příklad: Příkladem je již zmiňovaný John Gacy (srov. výše).



Dezorganizovaný sériový vrah
Neorganizovaný pachatel je průměrně až podprůměrně inteligentní, nemá vysoké
vzdělání, oproti organizovanému vrahovi působí zakřiknutým až nedůvěryhodným
dojmem, chybí mu sebedůvěra, často se izoluje od společnosti a uzavírá se do svého
vnitřního světa, má problém navázat a udržet si zdravý partnerský vztah, často bývá
sexuálně nezkušený. Nedbá o svůj zevnějšek, působí zanedbaným dojmem, stejně tak
vypadá jeho domácnost či vozidlo.
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HOFMANOVÁ, J. Behaviorální analýza: metoda sestavování kriminálního profilu pachatele. Praha: Jaroslav
Hofman, 2010, str. 82
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„Dezorientovaný pachatel si před činem může uvědomovat existenci oběti, znát ji od
vidění, ale nemá k ní žádný vztah.“83
V dětství byl vychováván pouze matkou a v mnoha případech se stal obětí psychického
a emocionálního týrání. Ke své matce pociťuje rozporuplné pocity, může ji nenávidět,
ale zároveň i milovat.
Vrah své činy neplánuje, jedná impulzivně podle svých představ. Jeho nejistota se
projevuje v tom, že častěji vraždí ukryt pod rouškou noci. Oběti jsou zpravidla jedinci
viditelně slabší a submisivní, čímž si posiluje své sebevědomí. Neorganizovanost se
také promítá do způsobu nakládání s tělem oběti, které neskrývá ani jej nepřemisťuje.
Případné mučení a znásilnění probíhá před samotným usmrcením oběti. Místo činu
opouští tak, jak zůstalo po vraždě. Impulzivita jeho jednání je propojena se zraněním
oběti, kdy nejvíce poranění nalezneme v oblasti obličeje a hlavy. Na místo činu se vrací
jen proto, aby si průběh činu připomněl.
Příklad: Neorganizovanost můžeme najít třeba u Andre Luize Cassimira, brazilského
sériového vraha, který ihned po svém propuštění, zavraždil první ženu, která mu zkřížila
cestu. Jeho typickým modem operandi bylo vniknutí do domu oběti (starší osamělá
žena), kde zapnul televizi nebo rádio, následně pronikl do ložnice, kde nejprve oběť
mučil elektrickým proudem, poté ji uškrtil nebo rozdrtil hlavu kladivem a znásilnil.
Z domu si odnášel peníze, šperky a elektroniku, kterou v nejbližší zastavárně zpeněžil.
Místo činu nijak neupravoval, nesnažil se ani odstranit své otisky, i když věděl, že je má
policie k dispozici. Zvláštní však zůstává, proč policii trvalo rok, než jej zatkla.
9.4.5 Typologie v závislosti na druhu oběti
Někteří autoři rozlišují ještě klasické sériové vrahy a sériové odstřelovače v závislosti
na vybrané oběti. Odstřelovači se liší od klasických sériových vrahů tím, že jejich jednání
není namířeno vůči konkrétní oběti, nýbrž celé veřejnosti. Také se do jisté míry liší v motivu,
který je vede ke spáchání činu, sérioví odstřelovači vraždí, aby vyvolali strach mezi
obyvatelstvem, mají rádi moc nad lidským osudem a obavy či strach, který vzbuzují v
ostatních.
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Příklad: John Allen Muhammad, americký sériový vrah, spolu se svým komplicem Lee Boyd
Malvem, jamajským sériovým vrahem, byli také nazýváni jako D. C. Snipers, zastřelili v roce
2002 sedmnáct osob.
9.4.6 Typologie dle geografické stálosti
Tato typologie rozlišuje mezi geograficky ustáleným sériovým vrahem, který žije na
jednom místě a v jeho blízkosti také vraždí, a geograficky nestálým sériovým vrahem, který
často za svou obětí cestuje nebo torzo mrtvého těla přemisťuje z faktického místa činu na jiné,
vzdálenější, s ním těžko spojitelné.

9.5 Dílčí závěr na základě komparace vrahů a sériových vrahů
Na závěr této kapitoly bych ráda zařadila Drbohlavovu podkapitolu zabývající se
rozdíly mezi vrahy, kteří usmrtili jednu oběť, a sériovými vrahy z hlediska vybraných
indikátorů.84
Indikátor

Pachatel jedné vraždy
(%)

Sériový vrah (%)

Poruchy osobnosti

18

89

Útok spáchaný v afektu

53

4

Absence vztahu k oběti před útokem

21

80

Sexuální motiv

3

41

Zisk jako motiv

11

36

Neurologické problémy

10

33

Pokus o sebevraždu

9

27

Útok v přímé souvislosti s konfliktem

15

3

Předchozí delikvence

51

79

Intoxikace během útoku

49

28

Manuální zaměstnání

26

39

Žena jako oběť

47

66

Dlouhodobější nezaměstnanost

26

39

Dysfunkční rodinné prostředí

70

89

Svobodný či rozvedený

65

74

84
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Muž jako pachatel

90

89

Domnívám se, že výsledky tohoto porovnání nejsou nijak překvapující vzhledem k výše
uvedenému. Jediné, u čeho jsem se pozastavila, je indikátor pokusu o sebevraždu, kdy
procentuální vyjádření sériových vrahů pokoušejících se o sebevraždu trojnásobně převyšuje
procento vrahů s jedinou obětí. Odůvodňuji si to tím, že pachatelé s jednou obětí jsou
odhaleni mnohem dříve, takže si nedokáží zcela uvědomit důsledky svého jednání a uchýlit se
k sebevraždě. Toto hledisko také svědčí teorii, že sériový vrah se může pokoušet zastavit své
vražedné šílenství tím, že zabije jeho příčinu, sebe.
Nyní mé vlastní porovnání osobností vrahů a sériových vrahů na základě kruciálních hledisek:
Indikátory

Vrazi

Sérioví vrazi

Pohlaví

Muži (cca 85 %)

Muži (cca 90 %)

Rodinný status

Svobodní, rozvedení

Svobodní, rozvedení, ženatí

Věk první vraždy

20-35 let

27 let

Intelekt

Podprůměrný

Průměrný (cca 80 %)

Sociální vlastnosti

Snížená empatie,
nespolečenskost
Narušené

Ambivalence

Rodinné vztahy

Ambivalence

Jak můžeme vidět, nelze obecně porovnávat vrahy a sériové vrahy, jelikož druhá zmíněná
skupina je tak silně individualizovaná, že se u nich můžeme setkat zpravidla s čímkoli.
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10 Kazuistika – Albert Hamilton Fish
V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla jako poslední kapitolu zařadit analýzu,
v níž se pokusím teoretické znalosti převést do praxe, abych prokázala jejich použitelnost.
Jako kandidáta pro kazuistický popis jsem si vybrala Alberta Hamiltona Fishe, a to
zejména proto, že to byl první sériový vrah, o němž jsem četla, a který mi svými hrůznými
skutky utkvěl v paměti, pravděpodobně už nadosmrti.
Fish zavraždil minimálně deset obětí, avšak odhady šplhají až ke stovce, nejsmělejší
odhady až ke čtyřem stům obětí. Jeho nejznámějším citátem, který jej úplně charakterizuje je
následující: „Mám rád děti, jsou tak dobré.“. I přes to všechno se najdou takoví jedinci, kteří
mají asi patologickou potřebu obklopovat se zlem a vytváří ze sadistických vrahů kult, značku
či dokonce zakomponují jejich jméno do svého, jako bývalý bubeník skupiny Marilyn
Manson, který používal přezdívku Ginger Fish, kdy druhá část jména měla být odkazem na A.
Fishe. Rovněž byl o Fishových činech natočen film, který byl v první části zejména popisný,
v druhé části byly vykládány jeho zločiny v kontextu s Biblí.

10.1 Popis skutkového stavu
Albert Hamilton Fish, známý také jako Gray Man, Moon Maniac nebo Brooklyn
Vampire, byl jeden z nejznámějších a nejbrutálnějších amerických sériových vrahů. Narodil
se roku 1870 ve Washingtonu D. C. do úplné rodiny. Otec byl však o třiačtyřicet let starší než
jeho matka (v době Fishova narození mu bylo pětasedmdesát let), takže není překvapující, že
již v jeho pěti letech zemřel a matka musela začít pracovat, aby uživila své děti (i s Fishem
jich měla dvanáct), pročež odložila malého Fishe do sirotčince. Fish byl nejmladším chlapcem
v celém ústavu.
Zde se stal obětí týrání, následkem čehož se téměř do pubertálního věku pomočoval a
trpěl vadou řeči (koktáním). Také často utíkal, za což býval trestán rákoskou, avšak tento druh
trestu v něm vzbuzoval pocity štěstí, naplnění a sexuálního vzrušení, tudíž se snažil být
trestaný co nejčastěji. Měl však rád i pasivní trestání. V sirotčinci byl také často jednak
účastníkem debat, které se točily kolem sexu a perverzností, jednak různých sexuálních her.
Když v devíti letech opouštěl sirotčinec, měl zkušenosti se sadomasochismem, který jej velmi
přitahoval.
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„Vždycky jsem toužil způsobovat bolest druhým a chtěl jsem, aby mi i oni ubližovali.
Celý život jsem miloval všechno, co bolelo.“ (A. Fish)
Následně se Fish vrátil do péče matky. Nedlouho na to, následkem pádu ze stromu
utrpěl vážná zranění, která měla trvalé následky (závratě, bolesti hlavy). Jeho starší bratr mu
často vyprávěl příhody o lidojedech z Dálného východu, což v něm vzbudilo zájem právě o
kanibalismus. Tyto příhody si pak živě představoval ve svých snech. Zkušenosti z ústavu jej
ovlivnily natolik, že již ve dvanácti letech udržoval homosexuální sadomasochistický vztah
s mladým mužem. Také začal navštěvovat veřejné lázně, kde trávil celé víkendy a pozoroval
mladé chlapce.
V dospělosti pracoval jako malíř pokojů. Mezi jeho záliby patřilo čtení černé kroniky
v novinách, sbírání jednotlivých článků a studium Fritze Haarmana „Řezníka z Hannoveru“,
německého sériového vraha a kanibala. Poté, co se roku 1890 přestěhoval do New Yorku,
začal se živit jako prostitut a rovněž se sexuálně uspokojoval znásilňováním malých chlapců.
Roku 1898 se oženil s devatenáctiletou dívkou a založil rodinu, měl celkem šest dětí.
Manželství vydrželo téměř dvacet let, pak jej ovšem žena opustila kvůli jinému muži. Po
tomto odmítnutí se u něj začaly projevovat stavy, kdy tvrdil, že mu hlasy namluvily, aby něco
konal. Později se ještě třikrát oženil. Celkem měl šest dětí, o něž se snažil vzorně starat, avšak
i tento vztah byl poznamenán perverzními sklony. Fish je pravidelně zapojoval do svých
sadistickosexuálních her, nikdy je ale, dle výpovědi jeho blízkých, neuhodil, jinak jim
neublížil a nezneužil.
Vypěstoval si v sobě představu, že má děti všude po USA, proto se vydal na cestu
křížem USA. Vyšetřovatelé tvrdí, že na těchto cestách zmrzačil přes sto dětí. Jak sám později
vypověděl, oběti nejprve vylákal na odlehlé místo, kde je mučil, kastroval, případně oběsil či
jinak usmrtil. Ani se nesnažil zamezit jejich křičení, to jej vzrušovalo. Do roku 1910 je
datován jeho první útok na chlapce jménem Thomas Bedden. Jeho oběti byly zpravidla
z chudých rodin, ve většině případů černošských, či mentálně postižené, protože podle něj
tyto děti nikdo nepostrádal.
Fish trpěl mnoha úchylkami a duševními poruchami (viz níže). Některé z nich ukazují,
že měl značně posunutý práh bolesti. Další jeho zvrhlostí bylo rozesílání neslušných až
oplzlých dopisů osamělým ženám pod různými pseudonymy. Tyto úchylky byly příčinou,
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proč se často dostával do střetů se zákonem, dokonce byl léčen v psychiatrickém ústavu, a to
nejednou.
Případ, který mu „zlomil vaz“, byla vražda malé Grace Buddové v roce 1928. Vše
začalo zcela nevinně tím, že se mladý muž (Edward Budd) snažil najít práci a za tímto účelem
si nechal v novinách zveřejnit svůj inzerát. Práci mu nabídl Frank Howard. Frank Howard byl
ale jedním ze pseudonymů Fishe. Fish působil seriózním dojmem, Buddovi v něm viděli jen
staršího, prošedivělého muže, zelináře a farmáře, kterému měl jejich syn pomáhat, avšak pro
Fishe byl Edward potencionální obětí. Při výslechu vypověděl, že mu plánoval uříznout penis
a nechat jej vykrvácet. Ve chvíli, kdy ale uviděl jeho sestru, Grace, změnil své rozhodnutí.
Chtěl ji. Pod záminkou narozeninové oslavy, vylákal na Buddových svolení, aby se Grace
směla oslavy zúčastnit. Ve skutečnosti ji odvedl do opuštěného domu, kde ji brutálním
způsobem zabil, naporcoval, část torza těla zakryl u kamenné zdi za domem, část si odnesl
domů a snědl jej.
Policie po obou pátrala, bezúspěšně. Nejspíš by Franka Howarda nikdy nenašla, pokud
by sám nezaslal rodině Grace dopis, kde se ke svému činu přiznal. Roku 1934 byl šedý muž
dopaden a na povrch začaly vyplouvat všechny jeho zrůdnosti. Při výsleších neměl problém
do nejmenších podrobností popsat své zločiny, na jediné však odpovědět nedokázal.
Nedokázal vyjádřit důvod, který jej přiměl dopustit se těchto zločinů, resp. řekl, že pro to
neměl nikdy žádný důvod. Při nalezení těla Grace neprojevil sebemenší lítost, žádnou emoci
jakéhokoli druhu.
Sodní proces s Fishem začal v roce 1935, u soudu vypovídali dokonce i jeho příbuzní
(děti, vnoučata), kteří připustili, že o některých jeho úchylkách věděli.
Před soudem Fish prohlásil: „Nemám žádnou konkrétní touhu žít. Nemám žádnou
konkrétní touhu nechat se zabít. Je mi to lhostejné. Myslím si, že nejsem úplně v pořádku.“.
Obhajoba Fishe stavěla na jeho nepříčetnosti, snažila se prokázat, že mentálně nemocný
člověk není schopen posoudit své jednání a odpovídat za své činy. Nepříčetnost však nebyla
lékaři potvrzena, i přesto, že Fish trpěl řadou duševních poruch a sexuálních úchylek vč.
náboženských představ. Sám přiznal, že Bůh mu přikázal, aby ze sebe smyl své hříchy a
doznal se ke svým zločinům. Trestní neodpovědnost z důvodu nepříčetnosti odmítal i
prokurátor, který sice připouštěl, že Fish je osobou se zpožděným duševním vývojem, je
sexuální deviant, jeho činy jsou abnormální, avšak je trestně odpovědný.
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Po deseti dnech byl porotou za své činy odsouzen k trestu smrti. Fishova reakce
odpovídá charakteru jeho osobnosti: „Jaká bude radost umřít na elektrickém křesle! To bude
úžasné mrazení. Jediné, které jsem ještě nikdy nezkusil.“.
I přes tento výrok však ve skutečnosti zemřít nechtěl, o čemž svědčí fakt, že poslední
týden strávil modlením k Bohu, kdy žádal o odpuštění a smilování.
16. ledna 1936 proběhla ve věznici Sing Sing poprava nejstaršího odsouzence k smrti,
který tam byl kdy popraven, Alberta Fishe.

10.2 Individuální analýza
10.2.1. Analýza typologie
Fish patří mezi klasické sériové vrahy. Pokud bych jej měla zařadit dle klasifikace
Holmese a DeBurgera, vybrala bych kombinaci typu hedonistického sériového vraha
(hedonistic), podtyp vraha ze žádostivosti (lust) ve spojení s vrahem vraždícím z nadšení
(thrill), a vraha toužícího po moci (power). Po svém dopadení Fish tvrdil, že to byl Bůh, kdo
mu nařídil mučit a sterilizovat malé chlapce. Pokud by se prokázalo, že opravdu vraždil pod
vlivem hlasu, který jej naváděl k usmrcení obětí, dalo by se uvažovat i o kategorii
vizionářského sériového vraha (visionary).
Pro hedonistického sériového vraha je charakteristické vraždění pro vlastní potěšení,
což Fish naplňuje v celém slova smyslu. Jak sám uvedl, pro vlastní potěšení děti mučil, aby je
slyšel křičet, protože tento zvuk mu způsoboval neskutečnou slast. Prostřednictvím dopisu se
doznal rodině G. Buddové k její vraždě, což je pro tento typ také typické.
Mučení, nekrofilie a kanibalismus hrají ve prospěch podtypu lust killer, neboli vraha ze
žádostivosti. Tento vrah má rovněž ve zvláštní oblibě všelijaké mučicí nástroje. V dopise
svému obhájci se Fish vyjádřil i k další vraždě (čtyřletého Billa Gaffney), kdy uvedl:
„(…)Tam jsem přivedl chlapce. Nejdřív jsem ho svlékl, pak jsem mu spoutal ruce a nohy a
udělal jsem mu roubík z kusu špinavého hadru, který jsem tam našel. (…)Druhý den, kolem
druhé hodiny odpoledne jsem si přinesl svoje nástroje a také pořádnou devítiocasou kočku.
Vyrobenou doma. S krátkou rukojetí. Rozřízl jsem jeden svůj pásek na dva kusy, pak jsem
z každé poloviny nařezal šest pruhů, kolem dvaceti centimetrů dlouhých. Bičoval jsem jeho
zadek, až mu krev tekla po nohách. Uřízl jsem mu uši, nos, zvětšil jsem mu pusu od ucha
k uchu. Vyndal jsem mu oči z očních důlků. V tu chvíli už byl mrtvý. Zabodl jsem mu nůž do
břicha a k ráně jsem přiložil ústa, abych vypil krev.(…).“.
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Bezpochyby byly jednotlivé vraždy pro Fishe ztělesněním adrenalinu, dobrodružství,
které si rád připomínal. Svému psychiatrovi později přiznal, že pokrmy z Gracina těla jej
udržovaly ve stavu permanentního orgasmu, umožnily mu opakovaně prožívat zločin.
Power killer (vrah prahnoucí po moci) se stylizuje do role přísného rodiče a oběť má
být v pozici jeho samotného. Fish přísnost matky shledával ve skutečnosti, že ze všech svých
dětí si vybrala právě jeho jako nehodného žít v její rodině a odložila jej do ústavu. Před smrtí
uvedl, že právě zkušenosti z ústavu z něj udělaly úchylné a vraždící monstrum. Pocit moci jej
vzrušoval, stejně jako pohled na bezmocnost a smrtelnou vystrašenost svých obětí, což
dovozuji z toho, co sám napsal v dopise rodině Buddových. „(...) Odvedl jsem ji do jednoho
opuštěného domu ve Westchestru, který jsem objevil. Když jsme tam přišli, řekl jsem jí, aby
zůstala venku. V prvním patře jsem se svléknul do naha, abych se neumazal od krve. Když
jsem všechno připravil, šel jsem k oknu, abych zavolal Grace. Až do jejího příchodu jsem se
schoval do skříně. Když viděla, že jsem nahý, rozplakala se a chtěla utéct. Chytil jsem ji.
(…).“.
Fishe zařazuji mezi organizované sériové vrahy. Své činy plánoval, vytipovával si
vhodná místa činu a používal své vlastní nástroje, které nezanechával na místě činu. Ohledně
organizovanosti svědčí také skutečnost, že dnu, kdy unesl a zabil Grace Buddovou,
předcházela návštěva Buddových, kdy si chtěl obhlédnout chlapce, po níž si šel koupit nářadí
potřebné k jeho usmrcení a naporcování. Rovněž poté, co s Grace dorazili na místo činu,
poslal ji, aby si šla na chvíli ven hrát a mezitím si nachystal vše potřebné k vraždě – plátno, na
které ji položil, hrnec, do něhož ji nechal vykrvácet, „nástroje Pekla“, jak sám nazýval
sekáček na maso, dlouhý řeznický nůž a pilku. Nenápadnost, absence otce či rozporuplné
rodinné vztahy jsou typické pro dezorganizované pachatele, avšak pokud se na osobnost
pachatele podíváme jako na celek, tak nenápadnost byla součástí modu operandi jeho
organizovaných zločinů. Co se týče absence otce a s tím souvisejících zhoršených rodinných
vztahů, tyto byly výsledkem zásahu vyšší moci. Je pravděpodobné, že pokud by Fishův otec
náhle nezemřel, žil by Fish až do dospělosti ve spokojené rodině a nebyl umístěn do ústavu.
Z hlediska geografického profilování lze prohlásit, že Fish je geograficky nestálým
pachatelem. Fishův lékař při výpovědi uvedl, že se mu svěřil s tím, že si několikrát zaplatil
služby jedné černošské holčičky, která mu přiváděla chlapce. Ta upřesnila, že Fish cestoval
po třiadvaceti státech a v každém měl nějaké dítě.
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Vzhledem ke skutečnosti, že své oběti často před smrtí mučil, je pachatelem zaměřeným
na proces. To znamená, že psychický zisk má z mučení oběti, usmrcení je vrcholem tohoto
procesu. Příliš uspěchaná vražda by mu takové potěšení nejspíše nepřinesla.
10.2.2. Analýza osobnosti a prediktory sériového vraždění
Rodinné zázemí nebylo idylické, v brzkém věku se musel smířit se ztrátou otce,
odloučením od rodiny či životem v ústavu. Jeho vztah k matce byl tímto odloučením velmi
poznamenaný, na jednu stranu ji miloval, jako každý miluje svou matku, na druhou stranu ji
za to, že mu připravila život v ústavu, nenáviděl. Rodinná anamnéza vypovídá o tom, že
duševní poruchy byly hluboko zakořeněné v jejich rodině. Albertova matka trpěla vizuálními
a zvukovými halucinacemi, tvrdila, že často slýchá hlasy na ulici a vidí věci, které ve
skutečnosti neexistovaly. Jeden z jeho bratrů byl alkoholik, další trpěl tzv. vodnatěním
mozku, na následky čehož zemřel, jedna ze sester byla dementní. Z ostatních sourozenců
vyrostli také duševně nevyrovnaní jedinci. Dva z jeho strýců byli až do své smrti zavřeni
v psychiatrických léčebnách, jeden z nich z důvodu náboženského fanatismu.
V dětství se Fish stal obětí šikany. Děti mu dávaly posměšné přezdívky, např. „Ham
and Eggs“, což byla zkomolenina jména Hamilton. Následkem toho si změnil křestní jméno
na Albert.
Mezi další prediktory sériového vraždění mající svůj původ v dětství bych zařadila
předčasné sexuální zkušenosti, enurézu, kompulzivní masturbaci či brzké seznámení se se
smrtí a lidským utrpením jednak v ústavu, jednak prostřednictvím kanibalistických povídek.
Lidské utrpení v něm nevzbudilo soucit či empatii, nýbrž radost a sexuální vzrušení. Stejné
pocity v něm vyvolávala i vlastní bolest (při trestání měl erekci). Ke zhoršení jeho stavu určitě
přispěl i pád ze stromu, který mu poškodil mozek. Postupem času se Fish začal odtrhávat od
reality a uzavíral se do svých sadisticko-kanibalistických představ. V pozdějších letech se u
něj projevovala i náboženská inklinace, která mohla mít svůj původ v dětství, protože
v ústavu byl členem sboru sv. Johna. K této spojitosti se Fish nikdy nevyjádřil. Za příčinu
svého vraždění však označil svůj pobyt v sirotčinci.
Fish nepatřil mezi nejchytřejší a nejbystřejší děti, školu dokončil jen s obtížemi,
pracoval jako malíř pokojů. Což je velmi zajímavé, protože v průběhu vyšetřování bylo
zjištěno, že Fish byl nadprůměrně inteligentní patologický lhář, takže bylo nutné prozíravě
oddělovat pravdu od lži.
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Vzhledem k jeho osobnostním rysům bych jej zařadila mezi introverty, Dr. Wertham
(psychiatr) jej popsal jako extrémně infantilního.
V době jeho první vraždy mu bylo čtyřicet let, což je o hodně více, než je průměrný věk
sériových vrahů. Vysvětluji si to tak, že do té doby mu k sexuálnímu i vnitřnímu uspokojení
stačily jiné sexuální praktiky, které nezahrnovaly usmrcení. Postupem času se však u něj
začaly posouvat prahy vlastní snesitelné bolesti a každý spáchaný čin jej více a více citově
zplošťoval. O tomto svědčí fakt, že v prvních letech jeho vražedné kariéry dokonce upustil od
sadistické vraždy černošského chlapce, s nímž měl homosexuálně-sadistický poměr. Sám
uvedl, že nesnesl jeho pohled plný bolesti. Což svědčí o určitém vývoji, protože v pozdějších
letech jej právě tento pohled a dětský křik vzrušoval.
S přibývajícím věkem se u něj více a více rozvíjely duševní poruchy a sexuální úchylky.
Trpěl náboženskými halucinacemi – domníval se, že je Kristus a sebetrýzněním se snažil ze
sebe smýt své hříchy, sebesadomasochismem – obzvlášť surovým a trýznivým způsobem se
trestal, do svého těla si zaváděl různé nástroje, aby mu způsobovaly bolest, klasickým
sadomasochismem, kanibalismem, pedofilií, patologickým lhářstvím, koprofagií (sexuálním
vzrušením z pojídání stolice) nebo urofilií (sexuálním vzrušením z moči). Za svůj život byl
několikrát vyšetřován v psychiatrických ústavech, avšak i přesto, že bylo diagnostikováno, že
má psychopatickou osobnost se sexuální charakteristikou, nebyl shledán nebezpečným a byl
propuštěn na svobodu. Lidé v něm viděli pouze postaršího muže, lehce vyšinutého, kterému
se stýskalo po manželce. Vzbuzoval spíše soucit, než strach. Po psychiatrickém vyšetření o
něm Dr. Wertham prohlásil, že Fish je ztělesněním zla.
Byl skvělým manipulátorem, k čemuž přispíval i jeho vzhled – nenápadný, starší,
neškodně vypadající, prošedivělý muž. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že i přesto, že byl
několikrát vyšetřován pro jinou trestnou činnost a podrobil se několika psychiatrickým
vyšetřením, nebyl shledán pro společnost nebezpečným. Rodiče Grace se jím také nechali
oklamat, proč by jinak nechali malou holčičku odejít s naprostým cizincem. Rovněž fakt, že
měl rodinu a děti, o něž se vzorně staral, jej po dlouhou dobu vylučoval z okruhu podezřelých.
Svých činů nikdy nelitoval, neprojevoval žádné emoce, nepřipouštěl si, že to, co udělal,
bylo špatné. V dopise, který zaslal rodině Grace Buddové, není náznak lítosti, či soucitu
s jejich utrpením, kromě hrůzného popisu pouze uvedl: „Neznásilnil jsem ji, ačkoliv bych
mohl, kdybych si to přál. Zemřela jako panna.“. Dr. Wertham později uvedl, že si svá jednání
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ospravedlňoval tím, že pokud by nebyla správná, anděl by jej zastavil, stejně jako zastavil
Abrahama v Bibli před obětováním svého syna.
Dr. Wertham nepochyboval o tom, že Fish byl z medicínského hlediska unikátní.
„Každou sexuální abnormalitu, o které jsem slyšel, tento muž praktikoval, nejen, že o ní
přemýšlel, nejen, že o ní snil, ale on jí také praktikoval.“
Jeho činy byly opravdu hrozivé, mnohdy se nedají ani číst, avšak nejhorší na tom všem,
dle mého názoru, bylo, že jeho děti, potažmo vnoučata, o jeho duševních nemocech a
úchylkách věděly, což víme jednak z jejich výpovědí učiněných před soudem nebo v rámci
vyšetřování, jednak z dochované korespondence mezi Fishem a jeho vnučkou Mary.
V jednom z dopisů Fish napsal: „(…) Počkal bych, až si lehneš do postele a pak bych ti přišel
pěkně nařezat a přišil bych ti osmnáct ran na tvůj holý zadek (…).“. I přesto však byl Fish
ostatními příbuznými považován za vzorného otce, který by nikdy svým dětem neublížil, ani
je nezneužil. Kdyby jeho děti včas jednaly, možná mohlo být zabráněno neskutečnému
utrpení, které způsobil.
Ze své analýzy vyvozuji, že kriminalita není vrozená, vrozené jsou pouze některé
predispozice ke kriminálnímu chování. V případě, že by Fishův otec nezemřel a Fish byl od
malička vychováván v úplné a šťastné rodině, nedostal by se do ústavu, kde byl již v útlém
věku vystaven sexu a sadismu, asi by se tím nevyhnul duševním nemocem a svým sexuálním
úchylkám, ale třeba by se v něm neprobudily instinkty zabijáka.
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Závěr
Ve své práci jsem se zabývala problematikou osobnosti pachatele v kriminologii a
nastínila jsem její základní aspekty stejně jako jevy s ní související.
Je nepochybně velmi obtížné přinést nové poznatky týkající se osobnosti pachatele nebo
nový náhled na již zjištěné poznatky. Rovněž podat vyčerpávající přehled kriminologických
koncepcí, jejichž předmětem je osobnost pachatele, je téměř nadlidský výkon a není to ani
záměrem této práce. Ve své diplomové práci se orientuji na vybrané aspekty, které vytváří
komplexní náhled na osobnost pachatele z pohledu jak kriminologického, tak i
trestněprávního. Problematiku osobnosti pojímám i z historického hlediska, kde se zaměřuji
na vývoj jednotlivých kriminologických koncepcí a jejich hlavní představitele. Čtvrtá
podkapitola první části pojednává o roztřídění pachatelů do jednotlivých typologií. Celá první
kapitola je ještě doplněna o prediktory kriminálního chování, promítající se do pachatelova
budoucího jednání a vytvářející určitý vzorec, který umožňuje pochopit jeho myšlení, trestnou
činnost, ale i předpovídat jeho budoucí kroky.
Druhá část mé práce je rozdělena do dvou podkapitol. První z nich se zabývá samotným
trestným činem vraždy s popisem jejích trestněprávních aspektů. Vzhledem ke skutečnosti, že
pojem trestný čin vraždy je velmi rozsáhlým a bez vytvoření vhodné typologie by nebylo
možné jej účinně popsat, rozhodla jsem se rozčlenit vraždy podle rozličných hledisek do
typologií, které dle možností doplňuji příklady pro lepší ilustraci dané problematiky. Celá
první podkapitola je zakončena popisem osobnosti vraha za současného rozčlenění do
jednotlivých typů s vhodnou kazuistikou.
Druhá podkapitola druhé části práce pojednává o samotných sériových vraždách.
Vzhledem ke skutečnosti, že problematice sériových vražd není v České republice věnovaná
velká pozornost, rozhodla jsem se ji pojmout komplexněji a zabývat se co nejširším okruhem
aspektů. V podkapitole neabsentuje ani část věnovaná popisu vybraných rysů osobnosti
sériového vraha a prediktorů sériového vraždění, které jsou z úhlu mého pohledu kruciální pro
správný popis osobnosti pachatele. Na závěr druhé podkapitoly rozděluji sériové vrahy do
několika typů, kdy hlavní charakteristiky jejich osobností dokazuji na konkrétních případech
sériových vrahů.
Závěrečná část mé práce se snaží analyticky zhodnotit činy Alberta Fishe a aplikovat na
jeho případ zjištěné poznatky.
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Stanoveným cílem mé práce bylo zjistit, zda existuje tzv. rozený zločinec, zda je
kriminalita vrozená, či zda jsme všichni potencionální vrazi a od skutečné vraždy nás dělí jen
naše svědomí. Dále jsem si pokládala otázku, zda je možné zabránit těmto jedincům v jejich
vraždění.
Studiem osobností pachatelů a sériových vrahů jsem došla k přesvědčení, že každý
z nás je potencionálním vrahem bez ohledu na vzdělání, intelekt či morální zásady.
Domnívám se, že i v životě toho nejmorálnějšího z nejmorálnějších a nejčestnějšího
z nejčestnějších mohou nastat okolnosti, které ho donutí k činům, které neuznává, a stane se
tím, kým tak pohrdá a koho tak odsuzuje. Dokážu si tedy připustit, že člověk morálně velmi
zásadový a vzdělaný poruší zákon a usmrtí jiného z důvodu ochrany své rodiny či msty za ni.
Dokážu si ještě připustit, že někdo usmrtí sobě rovného z loupežných důvodů či na základě
provokujícího chování oběti nebo ze zášti. V žádném případě nenaznačuji, že s tímto
jednáním souhlasím nebo jej schvaluji, pouze si dokážu připustit, že se někdo v určité situaci
takto zachová. Co nedokážu pochopit v žádném případě je vražda dítěte. Dítě nemůže za
žádné problémy, je tak nevinné, má celý život před sebou. Není dle mého názoru horšího
zločinu, než je vražda dítěte.
I z tohoto důvodu mě absolutně fascinovaly činy A. Fishe. Fascinovaly samozřejmě
v negativním slova smyslu. Vraždu G. Buddové jsem četla hodněkrát, než jsem se přinutila
dočíst ji dokonce. Tak zvrácenou osobnost jsem nikdy nepoznala, považuji jej za
nejsadističtějšího a vlastně i nejhoršího sériového vraha, kterého jsem studovala. Vím, že
existovali i jiní (A. Čikatilo, J. W. Gacy), ale jméno A. Fish mi navždy zůstane v paměti
stejně jako jeho činy a představa, že jeho vraždění mohlo být zabráněno, pokud by orgány
činné v trestním řízení byly obeznámeny s problematikou profilování osobnosti pachatele a
jednotlivých prediktorů, které jsou pro sériové vrahy typické. Jeho činy přičítám rovněž jeho
příbuzným, kteří o jeho duševních nemocech a úchylkách věděli, co více účastnili se jich, ale
nezasáhli. Nemohu se zbavit pocitu, že ty nevinné děti mohly být zachráněny, pokud by došlo
k včasnému zásahu.
Domnívám se, že cíl stanovený v úvodu své práce, jsem naplnila. Poskytla jsem
teoretický výklad týkající se osobnosti pachatele, včetně utváření osobnosti a historického
nazírání na tuto problematiku. Ve druhé části své práce jsem se pak zabývala konkrétními
osobnostmi pachatelů, vrahů a sériových vrahů, které jsem rozebrala a popsala typické
prediktory, které ovlivňují kriminální chování. Na vybraném případu sériového vraha jsem se
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snažila demonstrovat, že kriminalita není vrozená, avšak máme vrozené určité predispozice ke
kriminálnímu chování (někdo více, jiný méně) a záleží pak na našich rozhodnutích, zda se
těmto predispozicím vzepřeme nebo jim v kombinaci se situačními faktory podlehneme a
staneme se zločinci.
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Trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů

Zákon o trestní odpovědnosti právnických Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
osob a řízení proti nim
odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim
Trestní zákon

Trestní zákoník, zákon o soudnictví ve
věcech mládeže a zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim dle povahy věci

Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
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Abstrakt
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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Abstract
The Issue of an Offender´s Personality in Criminology
In my diploma thesis, I have focused on the offender´s personality in Criminology.
Even though the personality of each person is individual, it still has some features that are
common to more offenders. By describing these characteristics and factors, I tried to find the
answer to the question whether a person is predestined to be a killer or whether it depends on
our decisions. In connection with this, I was asking myself whether it is possible to know in
advance that someone has a predisposition to be a killer or whether murder can be prevented.
Can we choose our destiny?
The diploma thesis is divided into two parts. After defining the basic concepts, in the
second chapter I describe the offender´s personality from the point of view of psychology,
criminology and criminal law. In the third chapter I provide an overview of criminological
theories, formed during the development of criminology, where a divergence from the
conception of born criminal is perceptible. The fourth chapter is devoted to individual types of
offenders and is complemented by chapter five that deals with factors that affect criminal
behaviour.
The second part of my work is divided into five chapters, where the chapter six and
seven deal with a murder and a personality of the murderer. The remaining chapters describe
the specific type of a murder, serial murders in terms of killers´s personality and factors
affecting their killing. I also do not forget to mention the most common myths and stereotypes
that are shared with the company and I explain their inconsistency. Within this section is also
included a subchapter comparing serial murders and murders with one victim from different
viewpoints. Finally, at the end of my diploma thesis, I apply the theoretical knowledge for a
real case of a criminal practice, which is supplemented by a suitable photographic
documentation.
By studying of serial killers, I have come to the conclusion that each of us is a potential
killer regardless of education, intellect or moral principles. Crime is not congenital, however,
we have certain predispositions to criminal behaviour, but it still depends on our decisions
whether we become criminals or not.
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