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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Přestože problematika výslechu, zejména pak problematika psychologických aspektů 

výslechu není nová, lze říci, že je aktuálním tématem nadčasového charakteru. 

 Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: Náročnost tématu spočívá v nutnosti zvládnutí interdisciplinárního přístupu 

(psychologie, trestní právo procesní, kriminalistika a kriminologie), jakož i ve 

shromažďování vstupních materiálů z kriminalistické nebo soudní praxe.  

2. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je vyhovující 

3. Vyjádření k práci 

Autorka si zvolila za cíl „uceleně přiblížit psychologické aspekty výslechu v obecné 

rovině a ukázat na praxi, jak se daná teorie projevuje při vedení výslechu.“ (viz str. 1). 

Jakými metodami chce zvoleného cíle dosáhnout, však neuvedla.  Přestože využívá 

zejména metody popisu, využívá i kritické analýzy. Nemá strach polemizovat s autory a 

vyslovit svůj názor (např. str. 7a násl.). Netvoří tedy pouze uspořádaný systém 

publikovaných poznatků, ale na řadě míst zaujímá svá stanoviska a názory na základě 

poznatků našich i zahraničních autorů. Do práce vhodně zařadila rozhovory se dvěma 

policisty. Jejich zkušeností pak využívá jako prostředku názornosti. Lze souhlasit s jejím 

závěrem, že nelze doporučit universální taktiku nebo postup, neboť každý vyslýchaný a 

každý výslech je originál (viz str. 64). 



4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Stanovený cíl se podařilo naplnit 

 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost zpracování nemohu jako 

oponent posoudit. Stejně tak nemám 

možnost posouzení plagiátorství. 

 

Logická stavba práce 
Předložená diplomová práce tvoří logicky 

spjatý celek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka využila bohatě zahraniční 

literaturu (včetně citací) a dostatečného 

množství pramenů české provenience 

z oblasti kriminalistiky, psychologie a 

trestního práva. Diplomantka současně 

prokázala dovednost práce s literaturou. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka vymezené problémy analyzuje 

dostatečně hluboko, nezůstává na povrchu 

věci. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
K úpravě práce nemám připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je zpracována vcelku kultivovaným 

jazykem, odborné termíny jsou používány 

správně. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře 

 

Otázka k obhajobě: Objasněte blíže svůj názor, že tzv. kognitivní interview je ve své 

podstatě mezistupeň mezi  standardním výslechem a zmíněnou vyšetřovací hypnózou, ve 

kterém jsou přesně stanoveny kroky výslechu.(viz str.46) 
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