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Bc. Martin Barták 
 
Prevence kriminality – PredPol 
 
Anotace 
 
Prediktivní aspekty policejní práce se ještě nedávno zdály fikcí. Dnes existují ověřené studie, 
operující s hmatatelnými pozitivními dopady těchto přístupů, vycházejících ze specifické 
formy „big data“. 
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Summary 
 
Predictive aspects of police work have even only recently been fiction. Today, there are 
validated studies, operating with tangible positive impacts of these approaches, based on 
the specific forms of "big data". 
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Úvod 
 
V posledních letech můžeme sledovat veliký důraz na využívání moderních informačních 
technologií a práci s daty včetně jejich analýz, kde ani prevence kriminality není výjimkou. Již 
před lety se tvůrci filmů „Minority Report“ již snažili takovouto budoucnost vytvořit. Vina 
byla potrestána dříve než, ke zločinu vůbec došlo a Ministerstvo spravedlnosti, dokázalo 
vraždě zabránit díky třem jasnovidcům, psychotronickým osobnostem, které neomylně určili 
pachatele. Ano bylo to SCI-FI, ale dnes již máme mnoho reálných analyticko-prediktivních 
přístupů, které dokážou velmi účinně kriminalitu snižovat. Odhaduje se, že bezpečnostní 
složky mohou s využitím prediktivních analýz snížit některé druhy kriminality až o 50 %, a to 
za předpokladu, že jsou v nich zahrnuty demografické a sociální změny, strategie prosazování 
zákonů, spolupráce místní komunity či další trendy související s kriminalitou. Mapy 
kriminality umožňují znázornit vývoj kriminality v prostoru a čase. Predikce kriminality 
pomáhá předcházet spáchání trestných činů a účinně plánovat opatření tak, aby k ní vůbec 
nedocházelo. Jedním z možných způsobů je PredPol. "prediktivní policejní" softwarový 
program, který sbíráním historických dat trestné činnosti prostřednictvím vhodného 
algoritmu navrhne na 10 až 20 místech s největší pravděpodobností, kde se stane zločin.1 

 
Predpol 
 
Predictive Policing (2015, www.predpol.com) je název firmy se sídlem v USA, která vyvinula 
stejnojmenný program používaný pro predikci specifických typů incidentů např. zločiny proti 
majetku, drogová činnost, činnost gangů, ozbrojená trestná činnost, ale i dopravní nehody. 
Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s University of California, Santa Clara University 
a University of California Irvine v úzké spolupráci s policejními analytiky a policisty z Los 
Angeles Police Department a Santa Cruz Police Department.  
 
Pro vytváření predikcí používá tento program algoritmus založený na statistických modelech. 
PredPol se zaměřuje na vzájemné vazby míst a historických událostí. V oblasti kriminality tak 
zkoumá souvislosti mezi v minulosti spáchanými trestnými činy a místy, na kterých došlo  
k jejich spáchání a pomocí matematických modelů pak předpovídá, na jakém místě a v jakém 
čase je pravděpodobnost dalšího spáchání trestné činnosti. Tento model tak vedle práce se 
statistikami obsahujícími historii trestné činnosti pracuje s faktory, které se vztahují 
především k místu páchání trestné činnosti, které ještě upravuje o vzorce chování pachatelů. 
Ve městech jsou takzvané červené boxy, které označují místa trestné činnosti z minulosti. 
PredPol se nyní používá ve třetině LA Policie 21 geografických policejních divizí,  
důstojníci na hlídce jsou vybaveny mapami s vice jak tuctem červených boxů, které je varují 
před vysokou pravděpodobnost trestné činnosti. Podle nastavení zpracuje algoritmus 
programu vizuální predikce ve formě čtvercové sítě rozložené přes mapu dané oblasti. 
Jednotlivé čtverce mapy představují skutečnou plochu místa o rozměrech 500x500 stop, tj. 
přibližně 150x150 metrů. Podle zbarvení daného čtverce je možné zjistit pravděpodobnost 
rizika trestné činnosti konkrétního typu v dané oblasti a v daném časovém rámci. Pro 

                                                           
1 ŠULC, Vladimír; ČANDÍK, Marek. Prevence kriminality – PredPol. Právo-Bezpečnost-Informace. 2017., č. 3, s. 1 
až 9. ISSN 2336-3657. http://teorieib.cz/pbi/files/303-%C4%8Dl%C3%A1nek%202017%20-%20sulc,candik.pdf 

http://www.predpol.com/
http://teorieib.cz/pbi/files/303-%C4%8Dl%C3%A1nek%202017%20-%20sulc,candik.pdf
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interpretaci informací z daných predikcí jsou důležití analytici policejních oddělení, kteří 
svým názorem ovlivňují rozhodování o aplikaci zdrojů.2 
 

 
Obrázek 1 Uživatelské prostředí PredPol.3 

 
V současné době se LAPD zaměřuje na vloupání, vloupání do vozidel a krádeží automobilů 
– tří druhů trestné činnosti, které v loňském roce tvořily více než polovinu ze zhruba 104.000 
evidovaných trestných činů v LA. Desítky dalších měst po celých Spojených státech, ale  
i jinde používá PredPol software k předpovídat dalších zločinů, včetně činností gangů, 
drogových trestných činů a střelby. Policie v Atlantě používají PredPol k předvídání loupeží. 
Seattlská policie ji využívají ke střelným násilným trestným činnúm. V Anglii, Kentnstá policie 
používá PredPol k předpovídat drogových zločinů a loupeže.  
 
Pro možnosti analýzy zpět v čase vyvinula společnost PredPol také přídavný prvek Radar, 
který slouží jako nástroj tzv. „business analytics“. Tento přídavný prvek ukazuje přesnost 
programu PredPol v rámci jednotlivých jurisdikcí. Výsledná čísla pak ukazují buď vliv predikcí 
programu na celkovou kriminalitu jako meziroční srovnání, nebo pouze vliv na lokální 
kriminalitu. 
 

                                                           
2 JOUVENAL, Justine. Police are using software to predict crime. Is it a ‘holy grail’ or biased against minorities? 
Washington Post, 17. XI. 2016. https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/police-are-using-
software-to-predict-crime-is-it-a-holy-grail-or-biased-against-minorities/2016/11/17/525a6649-0472-440a-
aae1-b283aa8e5de8_story.html 
3 PredPol. http://www.predpol.com/ 
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Obrázek 2 Schéma predikčního procesu PredPol.4 
 
Systém PredPol je zpravidla umístěn na vzdáleném cloudovém uložišti a správu systému tedy 
zajišťuje poskytovatel. Pro bezpečnost uchovávání dat používají všechny společnosti, které 
PredPol využívají, bezpečnostní prvky, jako zabezpečené protokoly nebo biometrické 
skenování. K programu Predpol se přistupuje pomocí webového prohlížeče. 
 
Přínosy 
 
Očekávaným přínosem po implementaci řešení PredPol je snížení kriminality. Statistiky LAPD 
Foothill Division poukazují na 20% snížení počtu zločinů mezi lety 2013 a 2014, tedy po 
zavedení tohoto nástroje. Ve čtyřměsíčním období po zavedení systému byl u této divize 
zaznamenán pokles výskytu kriminality o 13 %, přičemž průměrná hodnota divizí, které ještě 
neimplementovaly PredPol v tomto časovém období poukazuje na nárůst kriminality o 0,4 %.   
 
Jako jeden z přínosů implementace systému PredPol a dalších nástrojů jsou jejich nízké 
nároky na uživatele při obsluze. Podle kapitána RACR je přínosné, že nyní se mohou analytici 
věnovat jiným činnostem, než je příprava podkladů pro jednotlivé hlídky, kterou dnes 
zvládne méně kvalifikovaný policista. Data a práce s nimi je práce budoucnosti, bez které 
nelze dosáhnout úspěchu. 
 
Orgány prosazování práva nyní disponují přístupem ke stovkám milionů záznamů. Zatímco 
jsou tyto nástroje užitečné pro policii, nejsou zabezpečeny proti poruchám. V Kalifornii jistá 
žena nedávno vyhrála civilní žalobu proti policejnímu oddělení v San Franciscu, které mylně 
označila její auto jako ukradené a ona byl zadržena (údajně s pistolí u hlavy) více než 
20 minut. 
 

                                                           
4 How Predictive Policing Works. PredPol; SlideShare. 18. VIII. 2014. 
https://www.slideshare.net/PredPol/predpol-how-predictive-policing-works 

http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2014/05/12/11-17892.pdf
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Obrázek 3 Ukázka predikovaných (červených) boxů PredPol.5 
 
Závěr 
 
I když PredPol snižuje zločin, také vyvolává pochybnosti o tom, jak ho aplikovat. 
Kriminalisté se obávají, že červená-box by mohli způsobit u mladých policistů přehnané 
jednání a označování lidí jako zločince. Jiní se obávají, že policejní náčelníci a vlády budou 
spěchat do náruče zpracování velkých objemů dat bez pochopení, jak to funguje. Je to 
taková svůdná myšlenka, že byste mohli mít počítač, který dokáže předpovědět zločin. 
PredPol má nevýhodu a to, že policisté mají tendence spoléhat na automatizované procesy. 
Existuje zde riziko, že čím více budou policisté používat produkt, který za ně bude vykonávat 
práci, tím méně budou bdělí a nebudou trénovat sami sebe a své přirozené schopnosti. Je 
nutné mezi těmato dvěma póly nalézt ideální poměr. Obzvláště riziková situace z tohoto 
pohledu je vnímána u mladých nově příchozích policistů, kteří mají omezené schopnosti,  
a proto je nutné dát si pozor na to, s čím jsou učeni pracovat. 

                                                           
5 PredPol. Crunchbase. https://www.crunchbase.com/organization/predpol 


