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Potřebujeme inovovat policejní postupy?
Do we Need to Innovate Police Procedures?

JIŘINA HOFMANOVÁ1

Abstrakt
Příspěvek je zamyšlením nad současnou úrovní specializace v oblasti způsobu páchání 
trestné činnosti, stručně se dotýká historie poznávání trestné činnosti a  představuje 
behaviorální analýzu jako nový obor kriminalistiky. Pozornost je věnována průběhu 
zavádění inovovaných policejních postupů v zahraničí a v České republice.
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Abstract
This paper is a refl ection on the current level of specialization in the area of criminology. 
It briefl y touches the history of identifying crime and presents a  behavioural analysis 
as a new fi eld in criminology. It focuses on the process of introducing innovated police 
methods in the Czech Republic and abroad.
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Úvod

Svět se v  posledních letech zásadně změnil. Jsme svědky radikálních změn v  oblasti 
technické, politické, společenské a  zejména v  oblasti bezpečnostní. Podobu našeho 
světa v  horizontu několika desetiletí nelze dnes ani domyslet. A  přesto se někdy zdá, 
jako kdybychom chtěli s  trestnou činností, nezřídka dost sofi stikovanou, bojovat stále 
stejnými metodami jako v devatenáctém století. Naprosto nezbytnými se proto stávají 
nové metody a přístupy pro potírání kriminality, jinak vyvstává nebezpečí, že orgány činné 
v trestním řízení budou stát záhy na straně poraženého. 

1 RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D., Institut pro veřejnou správu Praha, vedoucí oddělení výzkumu a mezinárodní 
spolupráce, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, e-mail: j.hof@institutpraha.cz
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Historické ohlédnutí – způsob páchání trestné činnosti

Způsob páchání trestné činnosti je pokládán za jednu z klíčových kategorií kriminalistiky, 
kterým se věnovala kriminalistická věda. Již na  začátku 20. století byl popsán jev 
opakovatelnosti způsobu páchání u téhož pachatele i možnost vyčlenit typické způsoby 
páchání u  jednotlivých druhů trestných činů. Na základě systematizace znaků způsobu 
páchání vznikaly evidenční systémy – např. anglický Crime Index pro krádeže vloupáním 
a  německý systém pro potřeby pátrání, který kromě znaků způsobu páchání evidoval 
i znaky popisu osoby. 

V  bývalém Československu v  předválečném období vyšlo několik publikací, které se 
věnovaly způsobu páchání: „Zločinci z povolání“2, „Systém kriminalistického vzdělávání“3, 
„Učebnice pátrací taktiky“4.

Po  druhé světové válce byla problematika způsobu páchání široce rozpracována 
zejména německými, švýcarskými, sovětskými, polskými a  maďarskými kriminalisty. 
V  Československu se o  rozpracování problematiky způsobu páchání zasloužili svými 
časopiseckými články zejména Penzeš, Dolní, Musil, Potivínský a Balík. K problematice byly 
vydány i dvě monografi e: „Otázky rozvoje kriminalistické evidence“5 a „Způsob páchání 
trestné činnosti a jeho kriminalistický význam“6. 

V 70. letech minulého století byla v odborných kriminalistických kruzích avizována nutnost 
specializace v oblasti způsobu páchání trestných činů. Problematice se zejména věnoval 
Musil, který nazval odborné kriminalistické znalosti založené na zkoumání problematiky 
způsobu páchání „analýzou způsobu páchání trestné činnosti“ a zdůrazňoval, že praktická 
potřeba specializace vznikla v  souvislosti s  fungováním evidencí modu operandi, kdy 
registrace, klasifi kace a systematizace dat se neobejde bez specialistů v oboru analýzy 
způsobu páchání trestné činnosti. Musil také kritizoval nízkou úroveň znalostí o modu 
operandi jednotlivých druhů trestných činů, která ovlivňuje prováděné analýzy, 
zpracovávané ponejvíce v obecné poloze, a zdůrazňoval, že analýzy neumožňují pružně 
reagovat na operativní situaci, neboť informace k závažné a opakované trestné činnosti 
jsou většinou zjišťovány až po dopadení pachatele a vycházejí pouze z jeho doznání. 

Historické ohlédnutí – kriminální profi l pachatele

Stejně staré jako kriminalita sama jsou i pokusy zjistit, co odlišuje zločince od těch lidí, kteří 
společenská pravidla a zákony neporušují. První výzkumy vlastností pachatelů se zabývaly 
pouze fyzickými charakteristikami známých pachatelů, později se zájem odborníků zaměřil 
na možnou identifi kaci myšlenkových procesů pachatelů nejzávažnějších trestných činů. 

2 VÁVROVSKÝ, J. Zločinci z povolání. Praha: Státní tiskárna, 1930.
3 ŠEJNOHA, J. Kriminální psychologie. Praha: Čs. detektiv, 1930.
4 KOŠŤÁK, R. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935.
5 BALÍK, M. Otázky rozvoje kriminalistické evidence. Praha: Ústav kriminalistiky právnické fakulty UK, 1973.
6 MUSIL, J. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha: Univerzita Karlova, 1982.
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Začaly být uskutečňovány analýzy chování neidentifi kovaných osob, které měly sloužit 
jako vodítka profi lování pachatele se zaměřením na určení jejich fyzického vzhledu, věku, 
vzdělání, sociálního postavení a  dalších faktorů, a  tak pomoci vyšetřovatelům omezit 
rozsah vyšetřování. 

V počátcích byla metoda profi lování pachatele doménou psychiatrů a psychologů, kteří 
se na žádost policejních složek podíleli na řešení konkrétních případů. Jejich posuzování 
bylo založeno na klinické zkušenosti a bylo do značné míry intuitivní. Díky profi lu „šíleného 
pumového atentátníka“ se stal světoznámým americký psychiatr Brussel. V  literatuře je 
často zmiňována přesnost profi lu atentátníka, ve kterém bylo popsáno chování pachatele, 
jeho sociální aktivity, zdravotní stav a členové domácnosti. Údiv způsobila předpověď, 
která byla při zatčení atentátníka naplněna, že bude mít oblečené dvouřadové sako 
zapnuté na všechny knofl íky. V této literatuře ale není zmínka o tom, že Brusselův profi l byl 
publikován v New York Times během vyšetřování a že atentátník byl známý jako příznivec 
mediálních zpráv a  mohl tak vědomě či nevědomě přizpůsobit své oblečení tomu, co 
četl o sobě v novinách. Pumový atentátník nebyl dopaden díky Brusselovu profi lu, ale 
díky poctivé policejní práci při prověřování bývalých a  nespokojených zaměstnanců 
poškozovaného koncernu.

Pro sestavování kriminálních profi lů pachatelů, tj. modelu jejich fyzických a psychických 
vlastností, je v  odborné zahraniční literatuře používán termín „profi lování pachatele“ 
(offender profiling), „kriminální profi lování“ (criminal profiling), „profi lování kriminální 
osobnosti“ (criminal personality profiling), „behaviorální profi lování“ (behavioral profiling). 
Vedle těchto termínů psychiatři používají termín psychiatricko-psychologické profi lování, 
kriminologové nebo kriminalisté používají termín kriminologicko-kriminalistické 
profi lování atd.

Základní koncept je u  všech popisovaných technik obdobný: v  trestném činu se 
odráží chování pachatele a  studium tohoto chování dovoluje vytvoření závěrů 
o  pravděpodobném pachateli. Profi lová analýza je považována za  proces identifi kace 
hlavních osobnostních a  behaviorálních charakteristik jedince založených na  analýze 
trestného činu, který spáchal. Profi lování pachatele by mělo být defi nováno jako přístup 
k policejnímu vyšetřování, ve kterém je učiněn pokus dedukovat charakteristiku vlastností 
neznámého pachatele, založenou na  hodnocení detailů místa činu, oběti a  dalších 
vhodných důkazů. Lze předpokládat, že určitý typ osobnosti se projevuje podobnými 
behaviorálními vzorci chování a že znalost těchto vzorců může pomoci při vyšetřování 
zločinů a  posuzování potenciálních podezřelých. Sestavování modelu fyzických 
a psychických vlastností pachatele je založeno nejen na znalosti širokého teoretického 
základu a praktické zkušenosti, ale i na výsledcích výzkumů a statistické analýze velkého 
množství kriminálních případů a jejich pachatelů. 

V  české odborné literatuře jsou do  současné doby nejčastěji používány termíny 
psychologické profi lování či psychologický profi l, ke  kterým se v  roce 1990 kriticky 
vyjadřovala ve svých článcích Vyhlídalová,7 která označila tyto pojmy jako málo výstižné 
až zavádějící, protože přiléhavě označují pouze výtvory psychologů a  psychiatrů, ale 

7 VYHLÍDALOVÁ, P. K otázce psychologického profilování. Československá kriminalistika. 1990, č. 1–2, s. 68–72.
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pro označení interdisciplinární spolupráce několika oborů jsou nepřesné. Vyhlídalová 
prohlásila, že psychologické profi lování probíhá sice na  pozadí psychologické teorie, 
ale ve vlastním profi lu jsou psychické vlastnosti pachatele zastoupeny pouze nepřímo, 
a  upřesnila, že hlavním předmětem zájmu psychiatrie ani psychologie není dopadení 
pachatelů. 

Dokladem zavádějícího spojení pojmu „psychologický“ s pojmem profi lování je i v odborné 
veřejnosti zakořeněná představa, že policisté sice vyšetřují trestnou činnost pachatele, ale 
otázky spojené se sestavováním kriminálního profi lu pachatele jsou výhradní doménou 
absolventů studia psychologie. 

V české odborné literatuře existuje řada článků zabývajících se profi lováním, ve kterých 
je popsán vývoj profi lování v  zahraničí, oblasti páchané trestné činnosti vhodné pro 
profi lování, obecný popis postupu profi lování, obecný přehled informací zařazených 
do profi lu i kategorie „sexuálních násilníků“ a dalších pachatelů, které byly vypracovány FBI. 
Jako vhodné případy pro profi lování jsou označeny sexuální vraždy spáchané brutálním 
a  zvláštním způsobem, žhářství, pumové útoky, únosy, vydírání, výhrůžné či obscénní 
telefonáty, tedy trestná činnost, která se v celém nápadu násilné a sexuálně motivované 
trestné činnosti vyskytuje spíše výjimečně. Klasicky pojímané profi lování obrací pozornost 
zejména na jedince s výraznými povahovými zvláštnostmi, v publikovaných článcích je 
nejčastěji nabízen obecný seznam odvozených charakteristik neznámého pachatele 
označovaný za profi l pachatele. Často jsou citované již notoricky známé profi ly zahraničních 
sériových vrahů a „bombérů“, které jsou vděčným tématem pro literární zpracování.

Kritickou diskusi k otázkám klasicky pojímaného profi lování otevřel v roce 2008 Snook, který 
nazval profi lování pachatele pseudovědeckým postupem, který nemá základy ve vědecké 
teorii a  trpí vážným nedostatkem empirické podpory, a  prohlásil, že profi lující pracují 
se zastaralými teoriemi osobnosti a  ignorují relevantní výsledky vědeckých výzkumů. 
Snook označil za prokázané, že závěry nebo predikce profi lujících jsou stejně jako u laiků 
nepřesné a někdy až zavádějící a mnoho publikovaných příspěvků o profi lování se spoléhá 
na  důkazy jednotlivých případů (anecdotal evidence), které neumožňují zobecnění. 
Dále konstatoval, že existuje minimum vědeckých publikací, ale naopak mnoho článků 
v časopisech a magazínech, které podporují víru lidí ve fungující profi lování, a že profi lující 
jsou zaujati sami sebou (self-serving-bias) a  přisuzují si více osobní zodpovědnosti 
na  úspěšném vyšetřování než na  selhávajícím vyšetřování, jsou velmi sebejistí ve  své 
schopnosti vytvářet přesné předpovědi (overconfidence) a dopouštějí se základní chyby 
přisuzování (fundamental attribution error), když přisuzují vnímaný úspěch vyšetřování 
schopnostem profi lujícího a snižují tak podíl policejní práce.

Nástup behaviorální analýzy

V 80. letech minulého století se sestavování kriminálního profi lu pachatele stalo součástí 
složitého systému kompletní analýzy kriminálního případu, který je označován jako 
„kriminální analýza“ nebo jako „behaviorální analýza“. Kriminální či behaviorální analýza 
odráží tyto základní předpoklady: 
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• v trestném činu se odráží chování pachatele a studium tohoto chování dovoluje 
vytvoření závěrů o pravděpodobném pachateli,

• analýza chování je považována za  proces identifi kace hlavních osobnostních 
a behaviorálních charakteristik jedince založených na analýze trestného činu, který 
spáchal,

• určitý typ osobnosti se projevuje podobnými behaviorálními vzorci chování 
a  znalost těchto vzorců může pomoci při vyšetřování zločinů a  posuzování 
potenciálních podezřelých,

• sestavování kriminálního profi lu pachatele je přístupem k policejnímu vyšetřování, 
ve  kterém je učiněn pokus dedukovat charakteristiku vlastností neznámého 
pachatele, založený na hodnocení detailů místa činu, oběti a dalších vhodných 
důkazů,

• sestavování kriminálního profi lu pachatele je založeno nejen na znalosti širokého 
teoretického základu a  praktické zkušenosti, ale i  na  výsledcích výzkumů 
a statistické analýze velkého množství kriminálních případů a jejich pachatelů. 

V  České republice je behaviorální analýza prostředkem kriminalistického poznávacího 
procesu, tedy kriminalistickou metodou, kterou lze v  systému kriminalistiky zařadit 
do  kriminalistické taktiky. Metody, prostředky a  postupy behaviorální analýzy slouží 
k získávání, přetváření a využívání stop (důkazů) a informací o spáchané trestné činnosti.

Předmětem zkoumání behaviorální analýzy protiprávního konání pachatele jsou 
zákonitosti mezi konáním pachatele a  jeho psychickými a  fyzickými vlastnostmi, 
zákonitosti mezi psychickými a fyzickými vlastnostmi pachatele a psychickými a fyzickými 
vlastnostmi oběti, které se projevují při jejich interakci, zákonitosti mezi psychickými 
a fyzickými vlastnostmi pachatele a následkem trestného činu a zákonitosti, kterými vnější 
determinanty podmiňují protiprávní konání pachatele.

Behaviorální analýza obsahuje standardizovaný systém metod a  prostředků k  popisu, 
třídění a srovnávání informací, který se vztahuje ke způsobu páchání a k osobě pachatele. 
Sběr, třídění, srovnávání a analýza informací musí odpovídat konkrétní vyšetřovací situaci 
a požadovaným výstupům analýzy. 

Behaviorální analýza zahrnuje praktickou poznávací činnost i  myšlenkové operace 
subjektů analýzy. Správnost metod a  prostředků behaviorální analýzy je ověřována 
v procesu praktické kriminalistické činnosti, která vysílá signály pro tvorbu dalších metod 
behaviorální analýzy. 

Na základě empirického výzkumu ke každé skupině trestných činů, pro kterou je vytvořena 
metodika, metody behaviorální analýzy umožní:

• vytvořit typologii pachatelů, resp. určit rozlišující znaky charakteristiky osobnosti 
pachatele,

• vytvořit typologii obětí, resp. určit rozlišující znaky charakteristiky osobnosti oběti,
• upřesnit znaky způsobu páchání a utajování trestné činnosti vzhledem k typologii 

pachatelů, resp. vzhledem k rozlišujícím znakům charakteristiky osobnosti pacha-
telů konkrétní skupiny trestných činů,



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2019, ročník 4 B11

• určit znaky způsobu páchání a  způsobu utajovaní trestné činnosti vzhledem 
k přítomné duševní poruše nebo chorobě pachatele nebo při ovlivnění alkoholem, 
drogami atd.,

• určit typické stopy, jejichž vznik je spojen s chováním a jednáním určitého typu 
osobnosti pachatele, včetně odhalení zákonitostí vzniku stop a jiných důkazů jako 
předpokladu pro vypracování systému doporučení, jak tyto stopy vyhledávat, 
zajišťovat a zkoumat,

• vypracovat systém doporučení, jak vyhledávat, zajišťovat a zkoumat stopy chování 
účastníků trestné činnosti,

• vypracovat systém typických verzí, jejichž předmětem bude způsob páchání, 
způsob utajování trestné činnosti a  jiné skutkové okolnosti spojené s chováním 
určité typologie pachatele a oběti trestné činnosti,

• vypracovat okruh typických stop chování a jednání pachatele s konkrétními znaky 
osobnosti, pachatele konkrétní typologie,

• vypracovat metodická doporučení týkající se prevence, resp. zvládání hrozby, 
kterou pro společnost, resp. pro konkrétní oběť představuje chování pachatele 
s konkrétními znaky osobnosti, pachatele konkrétní typologie.  

Metody behaviorální analýzy mají blízký vztah ke  kriminalistické prevenci, umožní 
např. doporučit bezpečnostní opatření operativního charakteru, či využití konkrétních 
technických prostředků. V případě, že je v určitých stadiích trestné činnosti pachatel již 
známý, lze metodami a prostředky behaviorální analýzy vyhodnotit rizikovost chování 
pachatele, vyhodnotit možnou eskalaci násilí nebo dalšího mimoprávního jednání 
pachatele, doporučit některou z metod zvládání hrozby a vypracovat techniky situační 
prevence, která reaguje na aktuálně přítomnou hrozbu násilí na konkrétní oběti, např. při 
nebezpečném pronásledování či vyhrožování. 

Behaviorální analýza, resp. kriminální (případová) analýza je v zahraničí velmi intenzivně 
rozvíjena. 

Spojené státy americké: ke konci 70. let minulého století začala v systematické podobě 
rozvíjet profi lování pachatele závažných kontaktních zločinů (serious contact crimes) 
Jednotka behaviorální vědy (BSU: Behavioral Science Unit) na Akademii FBI v Quanticu. 
Původní postup byl založen na  důkladném výslechu (in-depth interview) omezeného 
počtu odsouzených sexuálně orientovaných sériových vrahů a  extenzivní kolektivní 
zkušenosti tehdejších členů BSU, kteří byli zkušenými vyšetřovateli nejzávažnější násilné 
a sexuálně motivované trestné činnosti. Tato technika se objektivně snažila určit hlavní 
osobnostní a  behaviorální charakteristiky sériového pachatele, založené na  analýze 
zločinu, který spáchal. Vznikl tak systematický proces postavený na vědeckých základech, 
který věnoval hlavní pozornost práci na místě činu, a profi lování pachatele tvoří pouze část 
výstupu kriminální analýzy (CIA: criminal investigative analysis). 

V procesu aplikace kriminální analýzy do procesu vyšetřování lze jako přelomový označit 
rok 1983, kdy bylo založeno Národní centrum pro analýzu násilných zločinů (NCAVC: 
National Center for the Analysis of Violent Crime), jehož zaměstnanci začali zkoumat 
trestné činy z hlediska potřeb vyšetřování a z hlediska behaviorálního. V roce 1983 bylo 
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také navrženo vytvoření počítačového programu na vyhledávání násilnických zločinců 
(VICAP: Violent Criminal Apprehension Program). 

V  současné době je NCAVC součástí Sekce investigativní operativní podpory (OISS: 
Investigative Operations Support Section) a  je tvořena třemi jednotkami behaviorální 
analýzy: terorismus a  vyhodnocování hrozby, násilí vůči dospělým osobám, násilí vůči 
dětem a jednotkou programu VICAP. 

Kanada: po vzoru FBI založila Kanadská královská jízdní policie Jednotku behaviorální 
vědy, která má čtyři sekce: sekci kriminální analýzy, sekci geografi ckého profi lování, sekci 
výzkumu a vývoje a sekci analytického systému ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis 
Systém), který je obdobou amerického VICAPu, upraveného na  evropské podmínky. 
Jednotka poskytuje podporu všem policejním složkám země.

Velká Británie: profi lování bylo rozvíjeno ve dvou směrech. Jedním směrem profi lování 
se stal styl prosazovaný profesorem aplikované psychologie Canterem, který v roce 1988 
zavedl termín „investigativní psychologie“. Canter vypracoval např. model osobnosti 
„yorkshirského rozparovače“, anglického sériového vraha, který byl v roce 1981 odsouzen 
na doživotí za vraždu 13 žen a útoky na řadu dalších žen. 

Druhým směrem sestavování kriminálního profi lu pachatele byl přístup Ministerstva 
vnitra, který upřednostnil více strukturovaný přístup k  profi lování pachatele zřízením 
organizace známé jako Národní kriminální fakulta (NCF: National Crime Faculty). 

Po  dopadení „yorkshirského rozparovače“ byl vyhodnocen i  průběh objasňování 
a vyšetřování případu. Závěry a doporučení zpracoval policejní inspektor sir Byford, který 
se ve své zprávě zaměřil na otázky požadavků na vyšetřování sériové trestné činnosti, 
na  výcvik služebně starších vyšetřovatelů a  pracovníků pracujících v  přímém výkonu, 
na vedení vyšetřování, které překračuje hranice státu, na spojování nejlepších detektivů 
a  vědeckých schopností při vyšetřování takových zločinů a  na  využití počítačové 
technologie. 

Každá z  těchto otázek měla velký vliv na  vyšetřování závažných a  sériových zločinů 
ve  Velké Británii. V  roce 1984 byly zavedeny národní standardy pro všechna šetření 
sériové trestné činnosti, které zahrnují i  standardy postupu při řešení přeshraniční 
kriminality. Vyšetřováním sériové trestné činnosti jsou pověřováni zkušení vyšetřovatelé, 
kteří procházejí speciálním výcvikem, a důstojníci pověření řízením, kteří patří k některé 
ze složek zainteresovaných na  vyšetřování a  kteří mají přístup ke  všem dostupným 
informacím. 

Nizozemské království: v 80. letech minulého století se začal klást důraz na klíčovou roli 
analýzy při policejním vyšetřování. Zájem o tuto problematiku vedl k vytvoření policejní 
jednotky profi lování pachatele. Úkolem jednotky bylo účinně reagovat na  požadavky 
regionální policie při řešení závažných násilných zločinů. Hned na začátku, při zakládání 
jednotky, bylo jasné, že efektivita jednotky může být zajištěna aktivní spoluprací 
s vědeckou obcí a prováděním rozsáhlých výzkumů a hodnotících studií, aby mohla být 
vedena kritická rozprava o  metodách a  prostředcích profi lování, a  tak mohly být dále 
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rozvíjeny. Jednotka začala skutečně pracovat v září 1991, používané metody a postupy 
byly silně podobné metodám FBI.

Německo: pracovníci Federálního kriminálního úřad (BKA: Bundeskriminalamt) zajišťují 
vyšetřování v  oblasti určených trestných činů a  podporu vyšetřování v  jednotlivých 
německých zemích na základě jejich žádosti. BKA se stal nejen centrálním úřadem německé 
policie pro sběr, analýzu a výměnu informací, identifi kační služby a mezinárodní spolupráce, 
ale také úřadem zajišťujícím rozvoj forenzních věd, provádějícím kriminologický výzkum 
a úřadem zajišťujícím zvyšování kvalifi kace policistů. 

Na  konci 70. let začala pracovat výzkumná jednotka pro kriminologické a  kriminální 
vyšetřování provádět obsáhlý empirický výzkum kriminálního násilí (1976) a  sériové 
sexuálně motivované trestné činnosti (1983). V roce 1987 byly zpracovávány podrobné 
analýzy vražd (1987) a  v  roce 1988 uskutečnili pracovníci jednotky studijní pobyt 
na jednotce behaviorální analýzy FBI. 

V roce 1993 na BKA zahájila svoji činnost Výzkumná skupina analýzy případů, která měla 
za úkol rozvoj případových analýz a profi lování pachatele jako metod upotřebitelných 
pro policejní praxi. Vznikla tak kriminalisticko-kriminologická případová analýza, která 
je rozvíjena jako systém nástrojů a  nových efektivních metod pro každodenní práci 
na poli kriminalistiky. Základ systému těchto metod tvoří vědecké analýzy již uzavřených 
kriminálních případů. Za účelem prakticky orientované diskuse o metodických přístupech 
případových analýz se v roce 1996 sešlo ve Wiesbadenu sympozium odborníků evropských 
policejních sborů, které označilo případové analýzy za významný nástroj pro objasňování 
případů a  dopadení pachatelů. V  roce 1994 začaly práce na  konceptu „ViCLAS pro 
Německo“, v roce 1998 byla provedena integrace ViCLAS do behaviorální analýzy v BKA 
a v roce 1999 byl tento koncept přijatý ve všech spolkových zemích. 

České „déjà vu“

V roce 1977 byla tehdejším ministrem vnitra ČSR schválena realizace systému analytické 
činnosti v práci útvarů VB při objasňování závažných a sériových trestných činů. V roce 
1988 na základě operativních průzkumů a připomínek analytiků bylo zjištěno, že:

• nebylo doceněno postavení, činnost a  náplň práce analytiků správ VB, neboť 
od  ustanovení analytiků v  průběhu let došlo ke  změně náplně práce, analytici 
v celé ČSR v rozporu se schválenou a platnou náplní práce zpracovávají mimo jiné 
zprávy do vedení odborů obecné kriminality a porady náčelníků správ VB a jsou 
velmi často a dlouhodobě veleni do vyčleněných pracovních týmů k objasňování 
závažné trestné činnosti,

•  ve své podstatě neplní analytická činnost svoji předpokládanou funkci, vychází 
ze statistických údajů a okrajově se zabývá příčinami a podmínkami nízkého stavu 
objasněnosti,

• analytické činnosti je věnována malá pozornost, provedené analýzy jsou 
zpracovány v obecné poloze a neumožňují pružně reagovat na operativní situaci 
odpovídajícím způsobem,
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• chybí zhodnocení a stanovení správných taktických postupů a opatření,
• z podceňování analytické činnosti pak vyplývá, že práce analytiků není systematicky 

plánována zejména u provádění analýz neobjasněných závažných trestných činů,
• nejsou analyzovány klady a  nedostatky z  objasněných případů po  linii obecné 

kriminality, kterých by bylo možné využít k  přijetí opatření u  nového nápadu 
trestné činnosti, 

• z  uvedeného celkově vyplývá i  nízká úroveň informací o  „modus operandi“ 
k  jednotlivým druhům trestných činů, jejich vyhodnocování, vyhodnocování 
závažné a sériově páchané trestné činnosti, která se většinou zjišťuje a upřesňuje až 
do dopadení pachatele, tj. v průběhu důkazního řízení a vychází pouze z doznání 
pachatele.

Bylo zjištěno, že příčinami neuspokojivého stavu objasňování dosud neodhalených 
závažných a sériově páchaných trestných činů mohou být nedostatky operativně pátrací 
činnosti a vyšetřování: povrchní ohledání místa činu, nedostatečné provedení operativně 
pátracích opatření na místě činu, neprovedení všech nezbytných vyšetřovacích úkonů, 
nekvalifi kované výslechy svědků, poškozených a podezřelých, chyby v plánování práce, 
povrchní prověrka vytýčených verzí a preferování jedné z vytýčených verzí, nedostatky 
v  provádění operativního rozpracování, nedostatky v  součinnosti mezi jednotlivými 
službami SNB a také objektivní okolnosti, které ztěžují vyšetřování případu a znesnadňují 
dopadení pachatele, zejména nejasný způsob páchání a utajování trestného činu, pozdní 
odhalení trestného činu, okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán, zejména charakter 
a stav místa činu, existence svědků, doba spáchání. 

Byly defi novány základní úkoly analytiků kriminální služby při analýze neobjasněných, 
závažných a  sériově páchaných trestných činů a  byl zpracován systém konkrétních 
hledisek, k nimž je nutno přihlížet při vypracování analýz.

Po roce 1989 v analytické činnosti služby kriminální policie a vyšetřování České republiky 
zcela převážila koncepce datových analýz. Výstupem je zpravidla grafi cká informace 
zobrazující strukturu dat a z ní vyplývající nové informace k případu. 

Analytická činnost pracovníků kriminální policie založená na rozboru způsobu páchání, 
analýze a hodnocení informací a důkazů obsažených v kriminálním či vyšetřovacím spise, 
analýze a hodnocení vyšetřovacích verzí a procesních úkonů se po roce 1989 postupně 
dostávala do útlumu a v posledních letech jsou takto zaměřené analýzy v rámci Krajských 
ředitelství PČR prováděny spíše výjimečně. Ani na  centrální úrovni nejsou prováděny 
a rozvíjeny případové analýzy násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, které by 
byly založené na vyhodnocování způsobu páchání trestné činnosti a na vyhodnocování 
zajištěných důkazů v přípravném řízení. 

Navíc, v Policii České republiky do současné doby chybí specializované pracoviště, které 
by náplní pracovní činnosti, zaměřením a výcvikem pracovníků odpovídalo mezinárodním 
standardům v oblasti kriminální analýzy, resp. behaviorální analýzy. Snahy o jeho zřízení 
nebyly podpořeny vedením Policie České republiky a i samotné zavádění nových postupů 
se setkává s velkými, mnohdy nepřekonatelnými obtížemi. Příkladem obtížnosti zavádění 
nových postupů je problematika expertního systému ViCLAS, který byl Policii České 
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republiky bezúplatně nabídnut k využívání Kanadskou královskou jízdní policií již v roce 
1998. Celorepublikový provoz systému byl zahájen v roce 2005 a dodnes „bojuje“ o přežití. 

V rámci kriminalistiky nebyla vypracována metodika analýzy skutku, každý kriminalista, 
který analýzu provádí, se řídí vlastní úvahou, úrovní svých zkušeností a  znalostí. 
Nejednotnost postupu analýzy a  mnohdy její informační nedostatečnost neumožňuje 
relevantní porovnávání skutků mezi sebou a ani kvalitní vyhodnocení možné osobnosti 
pachatele. Kriminalisté, kteří provádějí analýzu, nemusí prokazovat míru svých dovedností 
a znalostí. 

Negativní postoj k zavádění nových postupů je mnohdy spojován s vysokým stupněm 
objasňování vražd a sexuálně motivovaných skutků. Je přehlížena skutečnost, že vyšší 
stupeň objasňování není objektivním ukazatelem kvality dokazování v přípravném řízení. 
Vraždy v rodině, hospodské konfl ikty a další skutky, ve kterých je od počátku pachatel policii 
známý nebo pochází z nejbližšího okolí oběti, se objasňují snadno nebo snáze. Pozornost 
si zaslouží ty objasněné skutky, ve kterých pachatel vykazuje rysy charakteristické pro 
osobnost recidivujícího pachatele, a  skutky neobjasněné. Právě v  těchto případech 
dokazování vykazuje závažné nedostatky, nestačí zaběhlé kriminalistické postupy, 
které se nezměnily snad za  posledních 50 let. Nemluvíme o  odpovídajícím pokroku 
v kriminalisticko-technických disciplinách, ale o kriminalistickém objasňování skutku. Je 
obecně známo, že v posledním období dramaticky stoupá počet osvobozujících rozsudků 
obviněných pro nedostatky v přípravném řízení. Velké množství sexuálních útoků není 
vůbec oznámeno, o závažnosti psychického dopadu násilného nebo sexuálního skutku 
přímo na oběť nebo její rodinu nelze pochybovat. 

Násilná a  sexuálně motivovaná trestná činnost patří v  rámci obecné kriminality mezi 
ty nejzávaznější, které si zaslouží kvalitní práci policie. Menší nápad sexuálních skutků 
spáchaných brutálním nebo „zvláštním“ způsobem a malé procento neobjasněných vražd 
nebo jejich pokusů umožňuje policii, aby jim mohla věnovat zaslouženou maximální 
pozornost. 
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