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VZNIK FORENZNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH1 

 

Veronika Anna Polišenská 

Abstrakt 

Počátky vědních oborů jsou často spojovány s určitým definujícím momentem, jako je například 

publikace určité monografie či založení výzkumného institutu. V českých zemích se počátky 

psychologie tradují k akademickému roku 1921/1922, kdy František Krejčí (1858-1934) založil na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Psychologický ústav, a počátky kriminologie se kladou do 

šedesátých let 20. století, kdy byl založen Výzkumný ústav kriminologický. Otázkou však zůstává, 

který moment definuje vznik forenzní psychologie v českých zemích. Cílem tohoto článku je 

zodpovědět si tuto otázku pomocí popisu multidisciplinárních počátků forenzní psychologie, stavu 

vědních oborů do roku 1939 a vytvoření časové linie publikací od roku 1918 do roku 1939 

vztahujících se k forenzní psychologii. Na základě analýzy této časové linie publikací a s použitím 

šesti základních charakteristik vědecké disciplíny lze konstatovat, že vydání publikace Josefa 

Šejnohy Kriminální psychologie v roce 1930 je momentem, který definuje ustavení forenzní 

psychologie v českých zemích. 
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THE ESTABLISHMENT OF FORENSIC PSYCHOLOGY IN THE CZECH LANDS 

Abstract 

The beginnings of a scientific discipline are usually connected with the publication of a certain 

manuscript or the founding of a research institute. In the Czech Lands, the founding of psychology 

is traced to the academic year 1921/1922, when František Krejčí (1858-1934) founded the 

Psychological Institute at the Faculty of Arts of Charles University, and the beginnings of 

criminology are connected to the founding of Criminological Research Institute in the 1960s. 

However, a question remains, which moment in history defines the founding of forensic psychology 

in the Czech Lands. In order to answer this question, I have described the multidisciplinary 

beginnings of forensic psychology, the state of scientific fields up till 1939, and created a 

publication timeline from 1918 to 1939. Based upon the analysis of the publication timeline and 

using the six basic characteristics of scientific discipline, it can be stated that the publication of 

Josef Šejnoha Criminal Psychology from 1930 is the defining moment of founding forensic 

psychology in the Czech Republic.  
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Úvod 

Počátky vědních oborů se často spojují s určitým definujícím momentem, jako je například 

publikace určité monografie či založení výzkumného institutu. V historii psychologie je počátek 

tohoto oboru vázán k momentu, kdy Wilhelm Wundt (1832-1920) v roce 1874 vydává Základy 

fyziologické psychologie a v roce 1879 přejmenovává laboratoř v Lipsku na Psychologický institut 

(Vobořil a kol., 2009). Počátky forenzní psychologie1 jsou však ještě starší, a váží se k roku 1791, 

kdy v Mnichově vydal filozof Karl (také Carl) von Eckartshausen (1752-1803) Nutnost 

psychologického posuzování a poznání zločinců či k roku 1792, kdy Johann C. G. Schaumann 

(1768-1821) Ideje kriminální psychologie v Halle nad Sálou. Známější je však přesto rok 1898, 

kdy kriminalista a právník Hans Gross (1847-1915) působící ve Štýrském Hradci publikuje knihu 

Kriminální psychologie (Polišenská, 2019a2). Zejména publikace Hanse Grosse je úzce spjata 

s vývojem forenzní psychologie v českých zemích. 

V českých zemích se počátky psychologie tradují od akademického roku 1921/1922, kdy 

František Krejčí (1858-1934) založil Psychologický ústav na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy (Havránek & Pousta, 1998), počátky kriminologie jsou pak kladeny do šedesátých let 20. 

století, kdy byl založen Výzkumný ústav kriminologický (Scheinost a kol., 2010). 

Je však třeba se zamyslet nad tím, který moment definuje vznik forenzní psychologie 

v českých zemích. Aby bylo možné definovat tento specifický moment v historii forenzní 

psychologie, je potřeba nejprve nastínit společensko-vědní kontext, v němž se daný moment 

vyskytuje. Z tohoto důvodu je potřeba nejprve popsat (1) filozofický základ vědních oborů do 

roku 1939 a (2) rozvoj vědních oborů do roku 1939, kdy byly uzavřené české vysoké školy. Dále 

je potřeba se zaměřit na (3) propojení forenzní psychologie s dalšími obory a (4) na publikace 

věnující se tématům, které lze chápat jako komponenty forenzní psychologie, vydané v letech 

1918 až 1939. Na základě těchto informací lze definovat (5) moment, kdy lze hovořit o ustanovení 

forenzní psychologie v českých zemích. Následně je tento moment je dále podroben analýze dle 

šesti základních charakteristik vědecké disciplíny z důvodu ověření získaných výsledků 

z předchozí analýzy publikací (Liles a kol., 1995). 

 

Filozofický základ vědních oborů do roku 1939 

Jádrem tohoto článku je analýza publikací věnujících se tématům, jež lze chápat jako komponenty 

forenzní psychologie, a které byly vydané v letech 1918 až 1939 z oborů psychologie, 

kriminologie, kriminalistiky a sociologie. Naskýtá se otázka, proč analyzovat publikace z jiných 

oborů, když je předmětem forenzní psychologie? Odpověď lze nalézt v této části věnující se 

filozofickému základu vědních oborů. 

 
1 Pojem forenzní psychologie je v tomto článku vnímán jako zastřešující pro všechny typy psychologie 

v oblasti práva, zatímco termín kriminální psychologie je používán pouze u publikací s tímto názvem 

či v kontextu, kdy sami autoři tento termín použili. 
2 Více o ustanovení počátku forenzní psychologie pojednává tento článek, ve kterém jsou odkazy 

na původní vydání zmíněných publikací. 
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V průběhu 19. století a na počátku 20. století probíhal velký rozvoj vědních oborů a zároveň vznikla 

celá řada nových. Většina představitelů působících v akademické sféře v této době se pohybovala 

a publikovala napříč několika obory. Dle seznamu přednášek v letech 1910-1914 je patrné, že např. 

František Drtina (1861-1925), František Krejčí (1858-1934) a František Čáda (1865-1918) 

přednášeli nejen filozofická, ale i pedagogická a psychologická témata (Vichrová, 2005). Tito 

autoři jsou považováni nejen za psychology, ale jsou také například zmiňováni v dějinách 

pedagogiky (Štverák, 1983).  

Učitelé ale i absolventi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tedy měli filozofický základ 

vzdělání, což vyplývalo ze zkušebního řádu fakulty. Po osmi semestrech student skládal státní 

zkoušku ze zvolené skupiny předmětů1 . Od roku 1930 si mohl student zapisovat na fakultě 

jakékoliv předměty až do první státní zkoušky (po čtvrtém semestru). Vyžadovala se však kolokvia 

z přednášek, vztahující se ke zvolené kombinaci předmětů, z nichž se státní zkouška skládala.  

Doktorské zkoušky obsahovaly malé rigorózní zkoušky z filozofie a velké rigorózní zkoušky ze 

zvoleného předmětu. Studenti dále museli vypracovat disertační práci na téma schválené vedoucím 

vybraného semináře (Havránek & Pousta, 1998; Placht & Havelka, 1932).  Zde je potřeba si 

uvědomit, že psychologie, sociologie či pedagogika nebyly mezi předměty, z nichž se skládala 

státní zkouška. Pokud měly tyto předměty založený seminář (filozofie v roce 1912, psychologie 

v roce 1924/1925), tak student vypracoval práci na téma schválené vedoucím semináře a následně 

získal doktorát z tohoto předmětu (Havránek & Pousta, 1998; Hoskovcová a kol., 2020). 

Tento systém studia a zkoušek na Filozofické fakultě trval až do roku 1939 a jasně vysvětluje, 

proč někteří autoři publikovali v rámci několika oborů a proč při analýze publikací musíme nahlížet 

i do jiných oborů souvisejících s psychologií.  

Z pohledu filozofických přístupů lze konec 19. stol. charakterizovat postupným vymaňováním 

z německo-rakouské a herbartovské tradice a spíše lnutím k pozitivismu a evoluční teorii, což 

ovlivnilo vývoj experimentální psychologie jako vědeckého základu a profilu rozvoje pedagogiky 

a ostatních věd (Kasper, 2019, Jíchová, 2014). August Comte (1798-1857), zakladatel pozitivismu, 

hlásal, že vědy se musí opírat o to, co je pozitivně zjištěno, tedy o objektivní spolehlivě získaná 

data (Nakonečný, 2019, str. 333). František Krejčí byl v této době předním zastupitelem 

pozitivismu, měl však odlišný přístup od Mihajla Rostohara, který byl experimentálním 

psychologem (Švancara, 1995). Jak tyto odlišné přístupy měly vliv na vývoj forenzní psychologie, 

není zatím známé. Víme však, že ve stejnou dobu procházela teoretickou reflexí kriminologie 

a empirický přístup byl zastoupen využíváním statistických dat (Scheinost a kol., 2010). 

 

 

 

 

 
1  historie-zeměpis; čeština-francouzština; čeština-němčina; čeština-angličtina; čeština-latina; čeština-

filozofie; latina-filozofie; filozofie-čeština; němčina; filozofie-francouzština, němčina; filozofie-

čeština, francouzština; němčina-čeština, zeměpis; historie-čeština, zeměpis 
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Rozvoj vědních oborů do roku 1939 

Cíl tohoto článku je založen na analýze publikací vztahujících se k forenzní psychologii. Z tohoto 

důvodu je také potřeba upřesnit, kde hlavní představitelé oborů souvisejících s psychologií působili 

a jaké další okolnosti ovlivňovaly jejich publikační činnost.  

Po roce 1918 jsou na univerzitách zakládány ústavy a semináře, které byly pro rozvoj vědy 

v novém státě velmi důležité jako institucionální základny vědeckého života (Kárník, 2000). 

V roce 1920 byl založen Psychotechnický ústav při Masarykově akademii práce (Hoskovec & 

Hoskovcová, 2000), na Univerzitě Karlově je v akademickém roce 1921/1922 ustaven Františkem 

Krejčím Psychologický ústav a v roce 1924/1925 je založen i Psychologický seminář (Havránek 

& Pousta, 1998, Hoskovcová a kol., 2020). V roce 1926 byl také založen Psychologický ústav 

Masarykovy univerzity v Brně (Hoskovec & Hoskovcová, 2000) a v roce 1928 byl založen 

Psychotechnický ústav na Slovensku (Hoskovec & Hoskovcová, 2000; Hvozdík, 2015). V roce 

1926 vznikl Kriminologický ústav, který byl postupně včleněn do Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, a byl založen také Kriminologický ústav Právnické fakulty Komenského univerzity 

v Bratislavě (Marešová, 2018).   

Dále jsou zakládány vědecké společnosti, například v roce 1925 je založena Masarykova 

sociologická společnost1 a v roce 1927 Psychologická společnost (Hoskovec, 1998), předchůdce 

dnešní Českomoravské psychologické společnosti. V tomto období vznikly různé časopisy, které 

se vztahovaly i k psychologii a v nichž byla také publikována forenzní témata. Časopis Česká mysl 

byl sice založen již v roce 1900, ale pro rozvoj oboru za první republiky bylo důležité, že jeho 

redaktory byli např. František Čáda, František Drtina, František Krejčí (Král, 1947; Jirásková, 

1981). V roce 1924 byl založen Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé, 

slepé, mravně vadné a zmrzačelé.2 Dále zde byl časopis Právník, který vycházel již od roku 1861, 

a postupně se stal hlavním fórem české právnické obce,3 a také Věstník československé společnosti 

pro právo trestní vydávaný v letech 1925-1938 (Jíchová, 2014). 

Důležitým faktorem pro rozvoj vědních oborů byla také výměna zkušeností, kontakt se 

zahraničními kolegy a akademická mobilita v oboru celkově. Vědci (Rostohar, Masaryk a další) 

vyjížděli do zahraničí sbírat nové zkušenosti, například do Lipska za Wundtem (Vobořil a kol., 

2009) nebo František Protiwensky (1865-1927), který se účastnil daktyloskopického kurzu 

ve Vídni (Hlaváček, 2008). Vilém Forster (1884-1934) navštívil v Anglii Charlese Spearmana 

(Klabanová, 2013) a Vladimír Solnař (1899-1976) podnikl cestu po věznicích v několika zemích 

Evropy (Hladík, 2006). Čeští zástupci se účastnili zahraničích konferencích jako např. 

Mezinárodního kriminálně-policejní kongresu ve Vídni v roce 1923 (Hlaváček, 2008) či Třetího 

mezinárodního sjezdu pro trestní právo v Palermu (Solnař, 1933).  

Naopak zahraniční vědci přinášeli nové myšlenky během svých pobytů na jednotné pražské 

univerzitě a později (od roku 1882) na německé univerzitě (Hoskovec & Hoskovcová, 2000) jako 

například Hans Gross (1847-1915) v letech 1903–1905 (Grassberger, 1956).  

 
1 https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Chalupn%C3%BD_Emanuel 
2 https://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/podrobneji/ 
3 https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/o-casopisu/historie-casopisu.html 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Chalupn%C3%BD_Emanuel
https://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/podrobneji/
https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/o-casopisu/historie-casopisu.html
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Dále se konají národní konference, jako například I. sjezd pro výzkum dítěte v roce 1922 (Král, 

1937), a také různé mezinárodní konference, jakým byl Desátý mezinárodní kongres pro trestní 

právo a vězeňství v roce 1930, na který se sjelo 400 odborníků ze 30 zemí (Hladík, 2005) nebo 

Mezinárodní vězeňská konference pro trestní právo a vězeňství, která se uskutečnila ve dnech   

27. – 28. 2. 1931 v Praze (Paleček, 2010). V Praze se také v roce 1934 konal VIII. Mezinárodní 

kongres pro psychotechniku (Paulík & Oľhová, 2020). Rozvoj vědecké obce (ve formě ústavů, 

časopisů a konferencí), mezinárodní zkušenosti a institucionální podpora tvoří základ pro 

výzkumnou a publikační činnost. 

 

Propojení forenzní psychologie s dalšími obory 

Multidisciplinárnost zakladatelů oborů následně ovlivňuje i fakt, že forenzní psychologie je 

disciplína, která je reálně výrazně propojena s dalšími obory, jako je kriminologie, sociologie, 

kriminalistika, psychiatrie, ale také filozofie či pedagogika (Hoskovec & Hoskovcová, 2000).  

Pro forenzní psychologii je nejzásadnější propojení s kriminologií, kterou lze definovat jako 

vědu zabývající se studiem kriminality (Tomášek, 2010) neboli vědu o zločinu (Dianiška, 2011).1. 

Z historického hlediska tuto vazbu podporuje i Černocký (1947, s. 185), který konstatuje, že 

„kriminologie dříve zahrnovala veškeré obory, které dnes jsou rozděleny na anthropologii, biologii, 

psychologii a psychopathologii, ale i sociologii.“ Podobné propojení zdůraznil o dvacet let dříve 

prof. Albert Milota (1877-1940), když zřídil Ústav kriminológie v Bratislavě s cílem sloužit 

„...teoretickému pěstování pomocné vědy trestního práva, kriminologie, kriminální psychologie, 

psychiatrie, antropologie, kriminální statistiky a kriminalistiky“ (Turayová, 2015). Samotná 

kriminologie ve svých počátcích na začátku 20. století vyrůstala z právní vědy a sociologické 

reflexe sociálních problémů (Scheinost a kol., 2010), kdy Josef Prušák (1873-1921), profesor 

trestního práva na Univerzitě Karlově, zdůrazňoval potřebu studia osobnosti pachatele a studia 

sociálních souvislostí kriminality (Marešová, 2018). 

Vztah mezi forenzní psychologií a kriminologií je také patrný z definice kriminologie 

slovenského kriminologa Jozefa Madliaka (1998, In Dianiška, 2011). Madliak nahlíží kriminologii 

jako vědu o osobnosti pachatele, o zločinnosti, jejím stavu, struktuře, dynamice a úrovni, o jejích 

příčinách a podmínkách, které zločinnost způsobují, o její prognostice, a i o způsobech a 

prostředcích předcházení zločinnosti. Forenzní psychologie je také propojena s kriminalistikou 

(Čírtková & Červinka, 1994) a právními vědami (Výrost & Slaměník, 1998) tím, že je jednou 

z forenzních disciplín (vedle forenzní chemie, toxikologie, soudního lékařství, forenzní 

psychiatrie, sexuologie, genetiky, daktyloskopie, antropologie a balistiky) (Zoubková a kol., 2011, 

str. 55). 

 

 
1 Více o definici kriminologie v Polišenská, V. A. (2019b). Forenzní psychologie: teorie a praxe. VŠFS, 

str 15-16. 
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Z těchto dvou důvodů proto nelze při historické rešerši oddělovat publikace čistě psychologické 

od publikací kriminologických, kriminalistických, právních či psychiatrických a dalších. Naopak, 

pro porozumění kořenů forenzní psychologie a zjištění momentu vzniku forenzní psychologie vždy 

musíme mířit i za hranice psychologické specializace.  

 

Publikace vztahující se k forenzní psychologii v letech 1918 až 1939 

Zmíněný vývoj vědních oborů, ať již z pohledu vzdělání, rozvoje profesních společností a časopisů 

či mezinárodních zkušeností vyústil i ve značnou publikační činnost. 1  Publikace věnující se 

tématům, která jsou chápána jako komponenty forenzní psychologie, vydané v letech 1918 až 1939, 

jsou tedy důležitou součástí zjištění vzniku forenzní psychologie v českých zemích. 

Z tohoto důvodu byla na základě různých zdrojů vytvořena publikační časová linie od roku 1918 

do 1939 z oborů psychologie, kriminologie, kriminalistiky a sociologie (Příloha 1). Publikace byly 

vybírány na základě definice forenzní psychologie, kterou vidím jako „obor, který se věnuje 

procesům lidského poznávání jedince v jeho aktuálním stavu (fyzickém, mentálním, psychickém, 

osobnostním) a v sociálních souvislostech, během kterých se nachází v procesu práva, ať již 

z pozice pachatele, oběti či ostatních zainteresovaných jedinců” (Polišenská, 2019b).  

Když se zaměříme na výše zmíněné publikace, je patrné, že autoři většiny z nich nebyli 

psychologové. Za psychology byli považováni Forster, Rostohar, Stejskal, Souček, Šeracký a 

Váňa. Víme však, že tito vědci měli především filozofické vzdělání a mnozí z nich jsou považováni 

i za průkopníky pedagogiky (Forster, Stejskal, Váňa). Dalšími autory byli právníci (Solnař, 

Procházka, Veselá, Čáda (zde nezaměňovat s Čádou psychologem), Scholz, Šejnoha, Ráliš, Kallab, 

Lepař, Miřička), psychiatři (Herfort, Heveroch), sociologové (Chalupný, Stehlík, Scholz), 

pedagogové (Příhoda, Zikmund), grafologové (Saudek, Poppeová, Scherman). Dále seznam 

obsahuje filozofa (Trnka) a lékaře (Haškovec). Větší zastoupení je pak u kriminalistů, což mohou 

být i právníci (Pinkas, Povondra, Vávrovský, Lebeda, Chyba, Protiwenský, Čelanský, Košťák). 

Zaměříme-li se na témata, o kterých tehdy psali psychologové, jsou to témata věnující se 

psychotechnice (oblast věnující se uplatnění psychologie v pracovních činnostech) (Paulík & 

Oľhová, 2020) a dále témata věnující se obecné psychologii (vnímání prostoru, inteligence, 

chování) či vývojové psychologii (adolescence). Publikace přibližující se forenzní psychologii, 

jako např. Mentální faktory zločinnosti od Viléma Forstera a kapitola o svědecké výpovědi v knize 

Rudolfa Součka, jsou ojedinělé. Psychologové se tedy spíše věnovali tématům vztahujícím se 

 
1 Komplexní přehled všech aspektů, které se vztahují k vývoji forenzní psychologie, lze získat 

prostudováním těchto publikací: Reálie první republiky shrnuje Kárník (2000), historii Karlovy 

univerzity shrnují Havránek a Pousta (1998) a Horký (2015), historii psychologie Hoskovec a 

Hoskovcová (2000), historii sociologie Nešpor (2014), dějiny kriminologie Scheinost a kolektiv (2010) 

a Boukalová a kolektiv (2016), historii pedagogiky Štverák (1983), dějiny kriminalistiky Straus a 

kolektiv (2012), dějiny četnictva Galaš (2019), právní dějiny Schelle a kolektiv (2016) a Fenyk a 

Císařová (2010). 
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k psychotechnice či k vývoji mládeže, což bezesporu souviselo s tím, že cílem Filozofické fakulty 

v té době bylo připravovat nové učitele středních škol (Havránek & Pousta, 1998).  

Oproti tomu právníci se zabývali tématy z oboru trestního práva (Solnař, Scholz, Ráliš, Kallab, 

Lepař, Miřička), souhrnům kriminality (Solnař, Scholz), vězeňství (Procházka, Šejnoha), anebo 

přímo zmiňovali kriminální psychologii (Procházka, Veselá, Šejnoha) v kontextu osobnosti 

pachatele, výslechu a výpovědi či ve spojení s kriminalistickým vzděláváním. Autoři z oboru 

psychiatrie se zabývali duševním onemocněním a psychopatologií, pedagogové se věnovali 

diagnostice ve školství a mladistvým, sociologové se zaměřovali na trestní statistiku. Kriminalisté 

(či policisté) se zabývali ryze kriminalistickými metodami jako je daktyloskopie (Protiwenský, 

Pinkas a Povondra), kriminalistická technika (Chyba, Šejnoha) a kriminalistická taktika 

(Vavrovský, Čelanský, Košťák, Šejnoha).  

Je tedy zjevné, že mezi lety 1918-1939 byla problematika týkající se forenzní psychologie 

mnohem aktuálnější pro právníky, kriminalisty a policisty než pro psychology. Tento závěr je také 

logickým vyústěním toho, že forenzní psychologie je aplikovaná věda úzce propojená s praxí. 

Právě především odborníci v praxi (právníci, policisté a kriminalisté) cítili potřebu věnovat se 

tématům forenzní psychologie spíše než psychologové s filozofickým základem, kteří měli spíše 

blíže k pedagogice.   

Počátky forenzní psychologie v českých zemích tedy do jisté míry odpovídají vzniku forenzní 

psychologie obecně. Jak konstatuje Anton Heretik (2010, str. 20) „…nahromadění poznatků 

právních věd a kriminologie na jedné straně a věd psychologicko-psychiatrických na straně druhé 

vytvořilo předpoklady pro vznik samostatné aplikované disciplíny – forenzní psychologie…“. 

V českém prostředí předpoklady pro vznik forenzní psychologie vzešly z praxe právní a policejní 

a ze znalostí z obecné a sociální psychologie. 

Nejlépe tento závěr odráží dílo právníka Josefa Šejnohy 1  (1901-?), který nejenže napsal 

publikaci Kriminální psychologie, ale také Kriminální taktika a Kriminální technika a celé své dílo 

uzavřel publikací Systém kriminalistického vzdělání (psychologie zločinu a zločinnosti). 

 

Ustavení forenzní psychologie v České republice 

Na základě výše uvedeného lze usoudit, že momentem, který definuje ustavení forenzní 

psychologie v českých zemích a který je výsledkem změn nastalých po roce 1918, je publikace 

Josefa Šejnohy Kriminální psychologie z roku 1930, a to zejména z důvodu šíře a pojetí celého 

oboru, oproti ostatním publikacím té doby, které byly zaměřené na specifické téma. Byl to první 

díl jeho trilogie, po kterém následovaly Kriminální technika (1932) a Kriminální taktika (1933). 

Podívejme se však, v rámci verifikace tohoto tvrzení, na Šejnohovu publikaci z pohledu šesti 

základních charakteristik vědecké disciplíny dle definice od Lilese a kol. (1995). Důvodem tohoto 

srovnání je možnost analýzy, komparace a ověření, že publikace Josefa Šejnohy je opravdu tím 

momentem, kdy v českých zemích byla ustanovena forenzní psychologie jako vědecká disciplína. 

 
1 Záznam o studiu Josefa Šejnohy na Právnické fakultě UK lze nalézt na tomto odkazu. 

http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/person/se/1362732885858964/?_______MG___search_name=%C5%A1ejnoha&_______MG___search_birth_date=&_______MG___search_birth_place=&_______MG___search_faculty=&_______MG___search_year_from=&_______MG___search_year_to=&la
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(1) Zaměření disciplíny. Potřeby měnící se společnosti mohou být vyjádřeny jako jedinečné 

základní otázky, přičemž disciplíny vznikají jako odpověď na tyto otázky. Nová disciplína tedy 

musí nabídnout společnosti něco významného, i když se mění technologie (Liles a kol., 1995). 

Šejnoha v úvodu konstatuje, že úloha kriminálního úředníka v praxi spočívá v tom, aby zjistil 

skutkovou podstatu nějakého děje, který je předmětem trestního vyšetřování. Úkolem kriminalisty 

je dále přesně a pravdivě zaznamenat jednotlivé skutečnosti. Z tohoto důvodu je potřeba, aby 

kriminalista měl odborné znalosti z oboru kriminologie, kriminalistiky a kriminální psychologie. 

Z pohledu forenzní psychologie, jak Šejnoha píše, je důležité, aby kriminalista rozuměl duševní 

stránce zločince a jeho motivaci, které měly vliv na spáchání trestného činu. 

Kriminální psychologie má tedy podat teoretické základy pro náhled mentálních procesů 

pachatele trestné činnosti a poskytnout základnu znalostí pro posouzení konkrétního chování 

pachatele s cílem tyto znalosti použít v praxi (str. 3-4). Šejnoha tedy jasně vymezuje zaměření 

kriminální psychologie a její úkol pro praxi. 

(2) Náhled na svět. Určení náhledu na svět je pro vědeckou disciplínu základní, protože je tím 

definován jedinečný způsob, jakým disciplína nahlíží na svět. Tento náhled na svět musí být 

dostatečně komplexní, aby ji bylo možné rozdělit do poddisciplín či oblastí (Liles a kol., 1995).  

V rámci náhledu na svět Šejnoha konstatuje, že psychologie „pracuje zcela samostatně a 

neodvisle na filosofii a jest vědou empirickou.“ Následně Šejnoha definuje metody psychologie 

(sebepozorování, „pozorování duševních dějů podle změn, které zanechávají v organismu jiných 

osob a následků“, „pozorování úchylek od normálního duševního života, jež byly způsobeny 

poruchou duševní“, experiment). Šejnoha dále definuje kriminální psychologii jako součást „učení 

o zločinu, kriminologie“ (str. 6) a dělí ji na sociální, objektivní a subjektivní. Šejnoha tedy naplňuje 

i druhou charakteristiku vědeckých disciplín. 

(3) Systém již existujících vědomostí (disciplín), které ústí ve vytvoření budoucí disciplíny. 

Referenční disciplíny jsou již existující znalosti, které pomáhají založit novou disciplínu a jsou 

základem a podporou pro budoucí práci a jsou také pojítkem s pracemi minulými (Liles a kol., 

1995). 

Šejnoha se ve své knize opírá o Hanse Grosse a další německy píšící autory věnující se 

kriminalistice a kriminální psychologii (jsou to například Paul Pollitz, Erich Wulffen, Friedrich J. 

Palitsch, Albert Hellwig, Robert Sommer, Richard von Kraft-Ebbing). Hans Gross (1847-1915) 

vystudoval právní a státní vědy. V roce 1870 promoval jako doktor práv. Potom téměř třicet let 

(1869–1898) pracoval v soudních službách jako vyšetřující soudce, později jako státní zástupce a 

předseda senátu ve Štýrském Hradci. Hans Gross se snažil o skloubení trestního práva a přírodních 

věd (Straus & Vavera, 2005) a svou publikaci Kriminalpsychologie (1898) postavil na názoru, že 

soudci musí znát nejen právo, ale také mít psychologické znalosti (Straus & Vavera, 2005). 

Následně se jeho myšlenky staly základem další etapy rozvoje kriminalistických učení (Rybář, 

2001).  

Šejnoha dále čerpá z publikací Františka Krejčího. František Krejčí (1854-1934) byl filozof, 

psycholog a profesor Karlovy univerzity (Hoskovec & Hoskovcová, 2000). Krejčí je zejména 

známý tím, že tzv. odloučil psychologii od filozofie a byl zastáncem čirého empirismu dle 
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Wilhelma Wundta (Plháková, 2006). Od roku 1902 do roku 1926 vydává šestidílnou Psychologii, 

která podává v české literatuře první soustavný výklad duševního života v českém jazyce opřený 

o německou a světovou literaturu (Král, 1937). Král (1937, s. 115) uvádí: „Krejčího šestidílná 

psychologie jest základním dílem českého dušeslovného bádání, podávajíc v české literatuře první 

soustavný výklad duševního života z empirického hlediska, opřený o výtěžky rozsáhlé literatury 

německé a světové vůbec.“  

Šejnoha tedy postavil svoji Kriminální psychologii na kriminalistickém myšlení Hanse Grosse 

a empiricismu Františka Krejčího a tímto naplnil i další charakteristiku vědních disciplín. 

(4) Principy a praxe – spojují náhled na svět a definují filozofické přístupy k vyřešení 

problémy. Praxe je metodologie, modely, procesy, teorie, které se používají v základních 

znalostech dané disciplíny. Principy a praxe tvoří základ dané disciplíny, musí být logické, aby 

podporovaly rozhodovací procesy, kritické myšlení a řešení problémů (Liles a kol., 1995). 

Jak již bylo řečeno, Šejnoha čerpal ze dvou autorů, kteří byli silně výzkumně orientováni. 

V první části Kriminální psychologie, kterou nazval „Psychologie individuální“ pojednává 

o tématech, které obsahuje dnešní obecná psychologie. Tato témata dále přenáší do kriminologické 

praxe, jako např. u tématu sdružování představ následně hovoří o představách „zločinných“. Druhá 

část „Psychologie sociální“ pojednává o tématech ze sociální psychologie a Šejnoha ji doplňuje 

i o kriminální statistiky, vliv věku, zaměstnání, alkoholu a dalších faktorů na kriminalitu. Třetí 

kniha „Psychologie subjektivní“ pojednává o pachatelích trestné činnosti a je taktéž doplněna 

různými kazuistikami. Závěrečná část „Psychologie a technika výslechu“ přímo propojuje 

psychologické znalosti s praxí. Šejnoha tedy přímo propojuje teoretické znalosti s kriminologickou 

praxí a splňuje tak i tuto charakteristiku vědní disciplíny. 

(5) Aktivní výzkumná agenda poukazuje na to, že hypotézy, které se vytvářejí, odpovídají na 

základní otázky dané disciplíny. Výzkumná agenda je složitá a lze ji rozdělit do podoblastí (Liles 

a kol., 1995). Šejnoha sám končí svoji knihu poznámkou: „Největším úspěchem této knihy by bylo, 

kdyby se měla státi podnětem ke vzniku odborné české literatury kriminálně-psychologické.“ Jeho 

cílem bylo tedy, aby jeho dílo podporovalo další výzkumné aktivity. 

(6) Vzdělání a profesní vývoj jsou nezbytné pro široké uznání a používání dané disciplíny. 

Disciplína by měla být spojena s výzkumným prostředím, které generuje vlastní literaturu (Liles a 

kol., 1995). 

Tyto poslední dva body v době první republiky nešly plně uskutečnit. Psychologické vzdělání 

bylo možné pouze na doktorské úrovni, takže specializace forenzní psychologie ještě neexistovala. 

Kafka sice v roce 1933 psal o psychologickém výzkumu v kriminologii1, ale nadcházející doba 

druhé světové války a následně komunistické vlády slibný vývoj forenzní psychologie v Čechách 

na dlouhou dobu zastavila. 

Závěrem tedy lze konstatovat, že Josef Šejnoha ustavil svojí publikací disciplínu forenzní 

psychologie v českých zemích.  

 
1 Kafka, F. (1933). O psychobiologickém výzkumu v kriminologii. Praha: Sociální ústav. 
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Závěr 

Před ustavením dané disciplíny, ještě před jejím vznikem, se objevují originální myšlenky, které 

danou disciplínu předcházejí (Murdza, 2015). Přestože je u každého oboru snaha o stanovení 

časového mezníku či momentu, od něhož lze založení dané disciplíny definovat, je třeba si 

uvědomit, že vybudování vědeckých disciplín je výsledkem složitého vývoje spojujícího historické 

i společenské aspekty (Dianiška, 2011), a nashromáždění teoretického, personálního, výzkumného 

a edukačního potenciálu společnosti (Murdza, 2015; Polišenská, 2019a). Tento vývoj je složitý a 

časově náročný a lze ho dosáhnout teprve v rozmezí 2-3 generací absolventů v oboru (Kárník, 

2000, s. 532).  

Forenzní psychologie sice vznikla na empirických základech Františka Krejčího, ale jejím 

hybatelem byli právě právníci a kriminalisté. Lze tedy říci, že publikací Josefa Šejnohy vznikla 

v českých zemích forenzní psychologie? Rozhodně ano, ale zároveň musíme mít na paměti, že tato 

kniha nevznikla z ničeho a je onou kumulací znalostí právních a psychologických věd v daném 

čase v daném prostředí. 
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