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Abstrakt 

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá metódou kognitívne interview a jej použiu 

u populácie seniorov. Literárne – prehľadová časť sa sústreďuje na popis metódy a jej ďalších 

verzií. Ďalej sa venuje špecifikám svedeckej výpovede seniorov a použitiu metódy kognitívne 

interview u tejto populácie. V náväznosti na teoretickú časť je navrhnutý kváziexperimentálny 

výskum, ktorý sa zaoberá použitím metódy u populácie seniorov s normálnou a narušenou 

kogníciou. 

Kľúčové sluvá 

Kognitívne interview, seniori, svedecká vypoveď, kognícia  



 

 

Abstract 

The present work deals with the method cognitive interview and its use in the elderly 

population. The literally-review section concentrates on description of the method and its 

further versions. Moreover, it adresses specifics of the eyewitness testimony of the elders and 

the use of cognitive interview method in this population. Following theoretical section, a 

quasiexperimental research which deals with the use of method in the elderly population with 

normal and impaired cognition is proposed. 
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Úvod 

Výpoveď očitých svedkov môže byť kľúčovým aspektom vyšetrovania. Jedná sa 

však o náročný proces kladúci vysoké požiadavky na svedka aj vyšetrovateľa. Výpoveď je 

náročná nielen z hľadiska kognitívnych schopností, svedkovia musia často vypovedať aj 

o citlivých podrobnostiach. Zdá sa teda dôležité venovať tejto téme pozornosť. Práca sa 

snaží podať celistvý obraz o špecifickej vypočúvacej metóde kognitívne interview a jej 

ďalších verziách, pričom približuje jej použitie u populácie seniorov, ktorá je v rámci užitia 

tohto postupu doteraz najmenej preskúmaná. V rámci návrhu výskumu sa ďalej práca 

zaoberá mapovaním špecifík využitia metódy u populácie seniorov. 

Práca je členená do šiestich kapitol. Prvá kapitola predstavuje úvod do 

vypočúvacieho postupu kognitívne interview, zoznamuje čitateľa s jeho princípmi 

a technikami a porovnáva metódu s inými postupmi. Ďalšia kapitola sa zaoberá vývojom 

metódy a bližšie popisuje jednotlivé verzie, ktoré z nej vznikli, rovnako ako ich efektivitu. 

Tretia kapitola je venovaná seniorom z pohľadu špecifík ich svedeckej výpovede a užitia 

kognitívneho interview. Štvrtá kapitola pozostáva z predstavenia cieľov návrhu výskumu 

týkajúceho sa špecifík použitia tohto vypočúvacieho postupu u populácie seniorov. 

Nadväzuje na ňu kapitola o dizajne výskumného projektu a jeho etických aspektoch. Práca 

je zakončená diskusiou o úskaliach spracovanej problematiky. 

Použité zdroje sú tvorené prevažne zahraničnou literatúrou, pričom, vzhľadom 

k súvislostiam so vznikom metódy, práca využíva staršie zdroje, rovnako ako predkladá 

poznatky z posledných rokov. V práci je citované podľa 6. vydania citačnej normy APA 

(2010). 
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Literárne - prehľadová časť 

1. Kognitívne interview 

1.1 Kognitívne interview ako vyšetrovacia metóda 

 Kognitívne interview (cognitive interview, ďalej tiež CI) je vyšetrovacia metóda, 

ktorú vytvorili Fisher a Geiselman v osemdesiatych rokoch v reakcii na nedostatky metód 

používaných policajnými vyšetrovateľmi v tom čase. Pôvodné CI vzniklo s cieľom zlepšiť 

výpoveď spolupracujúcich dospelých očitých svedkov. Metóda pozostáva zo špecifických 

postupov, ktoré majú na základe teoretických podkladov potenciál zvýšiť množstvo 

správnych informácií a znížiť množstvo nesprávnych a konfabulovaných detailov vo 

svedeckej výpovedi (Fisher, Geiselman, Raymond, Jurkevich, & Warhaftig, 1987). 

1.1.1 Princípy 

 Pri utváraní svedeckej výpovede zohráva dôležitú úlohu pamäť, v ktorej je 

uchované veľké množstvo podnetov. Ich vybavenie vo vedomí ale môže byť problematické 

(Boukalová, Gillernová, & Molnárová, 2006). Cieľom CI je práve sprístupnenie 

pamäťových stôp vo vedomí svedka (Kubík, 2012). 

CI kladie dôraz na dôležitosť role svedka a facilitačnú úlohu vyšetrovateľa. Fisher a 

Geiselman za kľúčový prvok metódy považujú tzv. asistované rozpomínanie (guided 

retrieval; Fisher & Geiselman, 1992).
1
 Ide o proces, počas ktorého vyšetrovateľ svedkovi 

za pomoci špecifických stratégií pomáha vybaviť si detaily týkajúce sa vyšetrovanej 

udalosti. 

Kognitívne interview je založené na dvoch teoretických pamäťových princípoch. 

Prvým z nich je multikomponentová teória pamäťovej stopy (multicomponent theory of the 

memory trace; Bower, 1967), ktorá pracuje s pamäťovou stopou ako sieťou asociácií. 

Pamäťová stopa je tvorená rôznymi mentálnymi reprezentáciami, ktoré dohromady 

vytvárajú celok. Spomienka tak môže byť sprístupnená rozličnými cestami, použitím 

odlišných vybavovacích vodítok. Pokiaľ spomienku nesprístupní jedno vodítko, môže to 

dokázať iné. Druhým princípom je princíp špecifickosti kódovania (encoding specificity 

principle; Tulving & Thomson, 1973), podľa ktorého akákoľvek kontextuálna informácia 

                                                 
1
 Citované podľa Kostelníková (2015). 
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vytvára spoločne s ústrednou informáciou pamäťovú stopu. Efektívne vybavovanie tak 

môže byť dosiahnuté sprístupnením kontextuálnej informácie, ktorá funguje ako vodítko. 

1.1.2 Techniky kognitívneho interview 

Metóda CI sa snaží uľahčiť vybavovanie kriminalisticky podstatných detailov 

pomocou štyroch špecifických techník (mnemonics). 

Mentálna rekonštrukcia kontextu (context reinstatement) 

Pomocou tejto inštrukcie vyšetrovateľ požiada svedka, aby si vybavil čo najviac 

informácií týkajúcich sa fyzického (detaily týkajúce sa okolia, vnemy) a psychického 

kontextu (myšlienky, emócie, reakcie), ktoré sprevádzali udalosť. Oživenie udalosti 

predpokladá stimuláciu pamäťového výkonu svedka (Fisher & Geiselman, 1992). 

Inštrukcia kompletnej výpovede (report everything) 

Svedok je požiadaný, aby vo svojej výpovedi zmienil všetko, na čo si v súvislosti s 

danou udalosťou spomenie, odhliadnuc od subjektívne vnímanej relevancie informácií, 

nechronologického poradia či kontradikcie predtým spomenutých detailov. Táto inštrukcia 

má podporiť vybavovanie si udalosti nielen na všeobecnej úrovni, ale aj na úrovni 

špecifických detailov. Jej cieľom je tiež podporiť svedka v jeho aktívnej roli a prekonať 

predstavu prevahy vyšetrovateľa počas interview (Fisher & Geiselman, 2010). 

Zmena perspektívy (change perspectives) 

Svedok sa má pokúsiť vybaviť si udalosť z odlišnej perspektívy alebo z perspektívy 

iného účastníka vyšetrovanej udalosti. U tejto inštrukcie však môže dôjsť k domýšľaniu 

detailov, preto sa odporúča, aby vyšetrovateľ svedkovi zdôraznil, aby zmienil iba 

informácie, o ktorých si je istý, že sa stali (Fisher & Geiselman, 1992). 

Zmena poradia v čase (change order) 

Oproti chronologickému poradiu sa svedkovi odporúča vybaviť si udalosť v 

opačnom poradí, t. j. od posledného detailu k počiatočnému (Griffiths & Milne, 2010). 

Každá z techník poskytuje odlišné vodítko k vybaveniu si detailov o udalosti, čo 

pomáha vybaveniu väčšieho množstva informácií v pamäti svedka (Fisher & Geiselman, 
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1992). Zároveň autori predpokladajú, že s každým ďalším vybavovaním sa zvýši množstvo 

informácií, na ktoré si svedok spomenie (Fisher, Geiselman, & Amador, 1989). 

1.1.3 Porovnanie kognitívneho interview s inými metódami 

Prvotné výskumy porovnávali CI s vtedy používanými vyšetrovacími metódami, a 

to hypnózou a štandardným interview. Štúdie ukazujú, že CI umožňuje svedkom vybaviť si 

viac správnych detailov v porovnaní s ostatnými metódami a zároveň pri použití CI sú 

svedkovia menej ovplyvniteľní návodnými otázkami (Köhnken, Milne, Memon, & Bull, 

1999). Okrem nárastu správnych detailov niektoré štúdie zaznamenávajú aj ľahký nárast 

nesprávnych detailov. Ukazuje sa ale, že celková presnosť výpovede je zachovaná 

(Köhnken et al., 1999; Memon, Meissner, & Fraser, 2010; Milne & Bull, 2002). 

V porovnaní s používanými vypočúvacími postupmi, akými sú štandardné a 

štruktúrované interview, vyžaduje CI väčšiu aktivitu svedka a rovnako kladie na svedka a 

vyšetrovateľa vyššie nároky. Nevýhodou môže byť jeho dĺžka - špecifické techniky a 

viacnásobné vybavovanie robia metódu o niekoľko minút dlhšiu než ostatné (Fisher et al., 

1989). Pomerne náročný sa zdá byť tréning v metóde CI, ktorý je rozdelený do dvoch dní a 

dohromady trvá až dvanásť hodín (Fisher & Geiselman, 1992). CI však ako jediná metóda 

využíva mnemotechnické pomôcky, ktoré majú potenciál zlepšovať vybavovanie detailov 

z pamäti svedka. Zároveň je metóda určená najmä pre vyšetrovanie, v ktorom absentujú 

akékoľvek iné dôkazy a kde hlavným zdrojom objasnenia prípadu je svedecká výpoveď 

(Čírtková, 2013). 

1.1.4 Využitie CI v Českej republike a na Slovensku 

 Vzhľadom k nemožnosti dohľadať akékoľvek štúdie týkajúce sa použitia metódy 

CI v Českej republike a na Slovensku možno konštatovať, že CI nie je v našom prostredí 

zaužívaným vypočúvacím postupom. 
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2. Vývoj CI 

2.1 Rozšírené kognitívne interview 

2.1.1 Princípy 

Originálna verzia kognitívneho interview nedokázala uspokojivo prekonať 

prekážky, s ktorými sa policajní vyšetrovatelia stretávali počas vypočúvania (Köhnken et 

al., 1999). Autori na základe analýzy nahraných CI identifikovali, že vyšetrovatelia majú 

často problém s vedením rozhovoru počas reálneho výsluchu. Vyšetrovatelia, ktorých 

postupy boli najmenej efektívne, používali uzavreté otázky, pravidelne prerušovali 

výpoveď, rigidne sa držali formy interview bez použitia doplňujúcich otázok, ktoré by 

výsluch uľahčili, alebo naopak nedodržiavali štruktúru interview. Zároveň svedkovia počas 

výpovede aj naďalej pociťovali úzkosť, čo znemožňovalo zvýšiť efektivitu interview 

(Fisher et al., 1987). V reakcii na tieto ťažkosti vytvorili v roku 1992 Fisher a Geiselman 

rozšírené CI (enhanced cognitive interview, ďalej tiež ECI). Táto metóda je opäť postavená 

na štyroch špecifických technikách, ale od originálu sa odlišuje pridaním sociálnych 

a komunikačných aspektov interview, ktorých cieľom je facilitovať komunikáciu počas 

vypočúvania a podporiť svedkov v ich výpovedi znížením napätia (Eisenberg, 2019). 

ECI teda rozpracováva interakciu vyšetrovateľa a svedka počas interview 

(Čírtková, 2013). V nasledujúcej časti popíšeme niektoré z prvkov, ktoré, oproti svojej 

originálnej verzii, ECI obsahuje. 

Nadviazanie vzťahu 

Môže sa stať, že počas výpovede bude potrebné, aby svedok hovoril o osobných, 

citlivých informáciách. Práve preto je potrebné, aby sa vyšetrovateľ pokúsil vytvoriť 

bezpečné prostredie, a tým minimalizoval diskomfort na strane svedka. Vyšetrovateľ sa 

najskôr môže predstaviť, odporúča sa aj opýtať sa svedka, ako by chcel byť oslovovaný. 

Ďalej môže vyšetrovateľ začať rozhovor jednoduchými otázkami, ktoré sa netýkajú 

vyšetrovania. Počas rozhovoru je vhodné využívať prvky aktívneho počúvania a pokúsiť sa 

nevnímať svedka ako zdroj dôkazov, ale ako ľudskú bytosť. Nadviazanie vzťahu sa 

považuje za dôležité nielen kvôli prispievaniu k pohode svedka, ale aj kvôli jeho vplyvu na 

výbavnosť väčšieho množstva detailov v dôsledku pokoja a psychického bezpečia (Fisher 

& Geiselman, 1992). 
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Presun kontroly interview z vyšetrovateľa na svedka 

Cieľom tohto prvku je poskytnúť svedkovi väčšiu kontrolu nad prebiehajúcim 

rozhovorom, a tým podnietiť väčšiu aktivitu z jeho strany. Vyšetrovateľ by mal vysvetliť 

svedkovi, že práve on zohráva kľúčovú úlohu v rozhovore, nakoľko disponuje všetkými 

podstatnými informáciami. Zároveň by ho mal uistiť, že v prípade potreby mu poskytne 

pomoc. S kontrolou súvisí aj možnosť pozastaviť výpoveď kedykoľvek to svedok 

potrebuje. Vyšetrovateľ zároveň podporí svedka vypovedať aj o takých detailoch, ktoré sa 

na prvý pohľad môžu zdať ako nepodstatné. Počas výpovede je to teda svedok, kto 

vynakladá najväčšie úsilie. Keďže si takto svedok môže uvedomiť svoju úlohu pri 

reportovaní dostupných informácií, z vyšetrovateľa odpadá povinnosť pýtať sa všetky 

dôležité otázky (Fisher, 2010). 

Otázky kompatibilné so svedkom 

Vyšetrovateľ by mal klásť otázky zlučiteľné s informáciami, ktoré svedok práve 

poskytuje, takým spôsobom, aby nenarušovali jeho spôsob vybavovania. Tento element 

predstavuje pre vyšetrovateľov veľkú výzvu, nakoľko zabraňuje použitiu striktného 

protokolu interview. Dôležitá je aj voľba typu otázok, odporúča sa vyvarovať prílišnému 

množstvu uzavretých otázok, aj keď sa im pravdepodobne vyšetrovateľ nevyhne. Mal by 

však brať do úvahy fakt, že limitujú odpovede a sugestibilitou potencujú nesprávne 

informácie. Naopak, otvorené otázky zisťujú viac informácií a tiež sú menej sugestívne 

(Powell, Hughes-Scholes, Smith, & Sharman, 2012). 

Riadená predstavivosť 

Vyšetrovateľ by sa mal snažiť naviesť svedka vhodne volenými otázkami na to, 

aby si vybavil viac špecifických detailov (napr.: „Myslite na to, čo mal zlodej oblečené”). 

Odporúča sa využiť rôzne senzorické modality, pretože umožňujú aktiváciu rozličných 

ciest pri vybavovaní, čím zvyšujú množstvo vybavených informácií (napr. „Čo ste počuli, 

keď zlodej napadol strážcu objektu?”). 

Napriek tomu, že sa vyššie spomenuté princípy ukázali ako veľmi dôležité pre 

zlepšenie svedeckej výpovede, je potrebné zdôrazniť, že nemusia byť nutne použité 

v každom interview a je na posúdení vyšetrovateľa, ktoré stratégie je vhodné zvoliť 

a v akom poradí (Paulo, Albuquerque, & Bull, 2013). Fisher a Geiselman (1992) uvádzajú, 

že uvedené postupy predsavujú vodítka a vyšetrovateľ by mal počas celého interview 
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prispôsobovať či meniť prístup podľa potreby svedka. Táto flexibilita môže byť vnímaná 

ako prínosná, kladie však na vyšetrovateľa vyššie nároky. 

2.1.2 Štruktúra rozšíreného kognitívneho interview 

Berúc na vedomie vysoké nároky na vyšetrovateľa, Griffiths a Milne (2010) 

navrhujú použitie ECI v nasledujúcej štruktúre: 

1. Predstavenie sa a nadviazanie vzťahu (greet and rapport). 

2. Vysvetlenie cieľov interview (explain the aims of the interview) - vyšetrovateľ 

svedkovi objasní priebeh a cieľ interview. V rámci toho by mal uskutočniť transfer 

kontroly interview na svedka a použiť inštrukciu kompletnej výpovede. Po tejto 

fáze by mal svedok porozumieť svojej kľúčovej úlohe a facilitujúcej roli 

vyšetrovateľa. 

3. Iniciácia voľnej výpovede (initiate a free report) - vyšetrovateľ najskôr použije 

inštrukciu mentálnej rekonštrukcie kontextu a následne požiada svedka, aby voľne 

prerozprával všetko, na čo si v súvislosti s udalosťou pamätá. 

4. Kladenie otázok (questioning) - v tejto fáze vyšetrovateľ môže klásť otázky 

týkajúce sa detailov, ktoré svedok poskytol vo fáze voľnej výpovede. Odporúča sa 

opätovne pripomenúť, aby svedok spomenul všetko, čo mu napadne. Otázky by 

mali byť kompatibilné s mentálnymi reprezentáciami svedka a mali by sa venovať 

jednotlivým témam postupne. 

5. Pozmenené a rozšírené vybavovanie (varied and extensive retrieval) - použitie 

inštrukcií zmeny perspektívy a zmeny poradia v čase. Svedkovi by mal 

vyšetrovateľ zdôvodniť potrebu ďalšieho vybavovania, inak by svedok mohol 

nadobudnúť dojem, že jeho výpoveď je nedôveryhodná. 

6. Otázky dôležité pre vyšetrovanie (investigatively important questions) - v tejto fáze 

vyšetrovateľ môže klásť kriminalisticky dôležité otázky, ktoré dovtedy neboli 

zodpovedané. 

7. Súhrn (summary) - vyšetrovateľ by mal zrekapitulovať svedkovi vlastnú 

interpretáciu jeho výpovede a podporiť ho v tom, aby ho kedykoľvek opravil alebo 

pridal ďalšie informácie. Týmto sa nielenže zvyšuje presnosť výpovede, ale aj 

množstvo vybavených detailov. 

8. Záver (closure) - vyšetrovateľ by mal v závere interview minimalizovať akýkoľvek 

emocionálny diskomfort, ktorý svedok pociťuje, aby mal z rozhovoru, pokiaľ je to 
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možné, príjemný dojem. Je takisto vhodné prejaviť svedkovi vďaku za jeho 

výpoveď a úsilie. 

9. Hodnotenie (evaluation) - zhodnotenie získaných informácií, ich zasadenie do 

kontextu ďalších dôkazov a výkonu vyšetrovateľa. 

2.1.3 Efektivita rozšíreného kognitívneho interview 

Závery ohľadom efektivity ECI sú rôzne. Niektoré štúdie zistili, že ECI má oproti 

pôvodnej verzii CI lepší potenciál zvýšiť množstvo správnych informácií vo výpovedi (o 

45% viac správnych informácií ako CI; Fisher et al., 1987). Metaanalýza z roku 1999 

zistila vyššiu presnosť a väčšie množstvo správnych detailov pri použití ECI oproti 

štandardnému interview. Avšak, takisto vyplynulo, že v porovnaní s originálnou verziou 

ECI vykazuje väčšie množstvo nesprávnych detailov. Celkovo však väčšie množstvo 

vybavených správnych detailov nesprevádza znížená presnosť výpovede pri použití ECI. 

Autori tiež objavili zníženú veľkosť efektu pre správne detaily so zvyšujúcim sa časovým 

odstupom udalosti a realizovaného interview (Köhnken et al., 1999). 

Zaujímavé podnety prináša aj metaanalýza štúdií do roku 2010 (Memon et al., 

2010). Výsledky potvrdzujú závery z predchádzajúcej metaanalýzy - ECI produkuje nárast 

správnych detailov, ľahký nárast nesprávnych detailov a zároveň zachováva presnosť. 

Fisher (2010) uvádza, že výpovede jednotlivých svedkov vykazujú vyššiu presnosť, pokiaľ 

ich vyšetrovateľ pravidelne počas rozhovoru informuje, že odpovede nemajú hádať, ani si 

vymýšľať, ale namiesto toho majú zvoliť odpoveď „Neviem”/„Nepamätám si”. Práve 

pravidelné pripomínanie tejto možnosti vplýva na kontrolu presnosti výpovede (Memon et 

al., 2010). 

Z metaanalýzy (Memon et al., 2010) ďalej vyplýva, že zatiaľ čo prvé výskumy 

používali ako kontrolnú skupinu štandardné interview, neskoršie výskumy používali 

štruktúrované interview. Taylor (2000) uvádza, že štandardné interview pozostáva najmä 

z otázok „kto, čo, kedy, kde, prečo a akým spôsobom“, ktoré sú pokladané rýchlo 

a neosobne. Autori metaanalýzy však zistili, že v raných štúdiách chýbala zhoda ohľadom 

definície štandardného interview, až na podmienku absencie akéhokoľvek tréningu vo 

vedení interview (Memon et al., 2010). Použitie štruktúrovaného interview v neskorších 

štúdiách hodnotia autori ako pozitívny krok, ktorý poukazuje na fakt, že výskumníci sú si 

vedomí dôležitosti porovnávania ECI s metódou, ktorá udržuje štruktúru interview aj 

komunikačnú stratégiu konštantné. 
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2.2 Modifikované kognitívne interview 

2.2.1 Predpoklady vzniku 

Aj keď sa ECI preukázalo ako metóda produkujúca väčšie množstvo správnych 

informácií v porovnaní s ostatnými postupmi, z praktického hľadiska predstavovalo 

použitie ECI v reálnych podmienkach pre vyšetrovateľov problémy. Dando, Wilcock a 

Milne (2009a) skúmali výkon vyšetrovateľov vo Veľkej Británii, ktorí práve ukončili 

tréning v CI. V súlade s predchádzajúcimi výskumami (Kebbell, Milne, & Wagstaff, 1999; 

Clarke & Milne, 2001) zistili, že ani jeden z vyšetrovateľov nepoužil všetky prvky metódy. 

Zároveň boli niektoré prvky (nadviazanie vzťahu, vysvetlenie cieľov interview, inštrukcia 

kompletnej výpovede) používané signifikantne častejšie ako ostatné (inštrukcia mentálnej 

rekonštrukcie kontextu, zmena poradia v čase, zmena perspektívy). Zvolené techniky však 

boli často nedostatočne vysvetlené či neúplné. Inštrukcie zmeny perspektívy a zmeny 

poradia v čase boli takisto vyšetrovateľmi vnímané ako najnáročnejšie a zároveň najmenej 

užitočné, čo ich od použitia techník odrádzalo (Brown, Lloyd-Jones, Robinson, 2008; 

Dando et al., 2009a). 

ECI je vnímané ako metóda kladúca na vyšetrovateľa vysoké požiadavky z 

hľadiska kognitívnej náročnosti, sociálnej zručnosti potrebnej pre efektívnu komunikáciu 

so svedkom a pružnosti počas celého interview vzhľadom na individuálne potreby svedkov 

(Fisher & Geiselman, 1992). Problém pre vyšetrovateľov predstavuje aj dĺžka ECI, 

nakoľko v reálnom vyšetrovaní mnohokrát nedisponujú potrebnými časovými možnosťami 

(Dando et al., 2009a). 

Okrem problémov aplikácie ECI vo forenznej praxi vyvstáva aj otázka jeho 

použitia u špecifických populácií (deti, seniori) s ohľadom na ich individuálne potreby. U 

detí do siedmich rokov sa napríklad neosvedčilo používať inštrukciu zmeny perspektívy, 

nakoľko je to z hľadiska ich vývojového štádia veľmi náročné (Geiselman & Padilla, 1988; 

Köhnken et al., 1999). Seniori s kognitívnym deficitom zas často inštrukcii zmeny 

perspektívy nerozumejú (Wright & Holliday, 2007). Ďalšie laboratórne štúdie ďalej zistili, 

že inštrukcie zmeny perspektívy a zmeny poradia v čase nezvyšujú množstvo správnych 

detailov (Bensi, Nori, Gambetti, & Giusberti, 2011; Davis et al., 2005; Milne & Bull, 

2002). 
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2.2.2 Vybrané varianty MCI 

Vyššie spomenuté dôvody podnietili vznik rôznych variánt CI - modifikovanému 

kognitívnemu interview (modified cognitive interview, ďalej tiež MCI). Jednotlivé verzie 

MCI najčastejšie spočívajú v náhrade konkrétnej techniky, pričom nová technika by bola 

užívateľsky prístupnejšia a zároveň by zachovala efektivitu. Davis, McMahon a 

Greenwood (2005) testovali verziu MCI, v ktorej vynechali inštrukcie zmeny perspektívy a 

zmeny poradia v čase a nahradili ich opätovnou fázou voľnej výpovede (free recall phase). 

Výsledky ukázali, že MCI nezhoršilo celkový výkon svedka a zároveň by mohlo 

predstavovať pre vyšetrovateľov menšiu záťaž. V detailnejšej analýze však možno 

pozorovať, že opätovná fáza voľnej výpovede síce generovala viac správnych detailov, 

rovnako však zvýšila množstvo nesprávnych detailov. 

Dando et al. (2009a) počas skúmania výkonu vyšetrovateľov v CI zistili, že až 44% 

z nich použilo prvok, ktorý nebol súčasťou protokolu - požiadali svedkov, aby načrtli plán 

scény, kde sa odohral trestný čin. Práve fakt, že pomerné percento vyšetrovateľov použilo 

tento prvok bez predchádzajúcich inštrukcií, považovali autori za impulz k modifikácii CI. 

Preto v nasledujúcej štúdii (Dando, Wilcock, Milne, & Henry, 2009b) autori požiadali 

falošných svedkov, aby detailne načrtli scénu, ktorú videli a tým nahradili inštrukciu 

mentálnej rekonštrukcie pôvodného kontextu. Náčrt sa ukazuje rovnako efektívny ako 

inštrukcia a zároveň jeho použitie súvisí s menším počtom konfabulácií. Autori odhadujú, 

že pri inštrukcii mentálnej rekonštrukcie kontextu vyšetrovatelia často poskytujú svedkom 

vlastné vodítka, ktoré následne vplývajú na ich vybavovanie. To pravdepodobne súvisí s 

krátkymi časovými intervalmi medzi jednotlivými interview, vďaka ktorým vyšetrovatelia 

postupne získavajú obraz o okolnostiach činu. Tento obraz môže práve počas techniky 

rekonštrukcie kontextu interferovať s informáciami, ktoré mu svedok poskytuje. Pri tvorbe 

náčrtu však svedkovia využívajú vlastné vodítka, čím sa minimalizuje vplyv vyšetrovateľa 

a tým potenciálna sugestivita metódy. V tejto štúdii autori zároveň nahradili inštrukciu 

zmeny poradia v čase ďalšou fázou voľnej výpovede a inštrukciu zmeny perspektívy 

vynechali. Táto verzia MCI sa ukazuje efektívnejšia ako štruktúrované interview, rovnako 

efektívna ako ECI, zároveň je však kratšia a kladie na vyšetrovateľa nižšie nároky. Zistenia 

boli ďalej potvrdené aj v ďalšej štúdii (Dando, Wilcock, Behnkle, & Milne, 2011). 

Bensi et al. (2011) skúmali viaceré verzie MCI, ktoré boli identické s metódou ECI, 

ale nahradili inštrukcie zmeny perspektívy a zmeny poradia v čase ďalšou fázou voľnej 

výpovede a tie porovnali s ECI. Zamerali sa najmä na efektivitu inštrukcie mentálnych 
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obrazov (mental imagery), ktorú vyšetrovatelia spolu s inými inštrukciami používajú 

najčastejšie (Brown et al., 2008). Konkrétne išlo o tri verzie, v každej z nich vyzerala fáza 

voľnej výpovede odlišne: inštrukcia kompletnej výpovede a mentálnej rekonštrukcie 

kontextu; inštrukcia kompletnej výpovede a mentálnych obrazov; inštrukcia kompletnej 

výpovede, mentálnej rekonštrukcie kontextu a mentálnych obrazov. Práve posledná verzia 

vyvolala rovnaké množstvo správnych detailov ako ECI. Inštrukcia zmeny poradia v čase 

však vyvolala viac správnych detailov týkajúcich sa najmä detailov deja (informácie o tom, 

kto čo vykonal), zatiaľ čo nezvyšovala počet nesprávnych ani konfabulovaných informácií. 

Tento rozdiel autori vysvetľujú použitím modelovej situácie bohatšej na podrobnosti činu v 

porovnaní s autormi, ktorí zistili, že zmena poradia v čase nevyvoláva viac správnych 

detailov oproti ďalšej fáze voľnej výpovede (Dando et al., 2009b; Davis et al., 2005). 

Bensi et al. (2011) teda odporúčajú použitie tejto verzie MCI v časovo kritických 

situáciách, nakoľko zaberá len 66% času oproti ECI. Zároveň z výsledkov usudzujú na 

prínos inštrukcie zmeny poradia v čase v prípade udalosti pozostávajúcej z veľmi 

podrobného deja. 

Paulo et al. (2013) navrhli v ďalšej fáze vybavovania použitie zhlukovania detailov 

do kategórií (category clustering recall, ďalej tiež CCR) namiesto inštrukcie zmeny 

poradia v čase. Táto stratégia spočíva v požiadaní svedkov, aby si v ďalšej fáze 

vybavovania znovu vybavili všetko, čo si z udalosti pamätajú, ale aby vybavené detaily 

organizovali do kategórií prítomných pri každom trestnom čine (detaily o osobe, 

objektoch, okolí, deji, konverzácii, zvukové detaily). Účastníci, ktorí využili CCR, si 

vybavili signifikantne viac informácií bez zhoršenia presnosti v porovnaní s tými, ktorí 

použili inštrukciu zmeny poradia v čase. Ľudia často spontánne kódujú, organizujú a 

vybavujú si informácie v sémantických kategóriách (Manning & Kahana, 2012). Keďže k 

takejto kategorizácii dochádza spontánne, svedkovia nemusia vynakladať na túto 

inštrukciu prílišné kognitívne úsilie. Zo strany vyšetrovateľa táto inštrukcia taktiež 

nevyžaduje kladenie doplňujúcich otázok. 

Ďalšia verzia MCI nahrádza inštrukciu zmeny perspektívy tzv. inštrukciou 

hĺbkového skúmania (open depth instruction). Túto inštrukciu zaviedli autori (Brunel, Py, 

& Launay, 2013) na základe výskumu týkajúceho sa štruktúry prejavu, v ktorom autori 

došli k záverom, že pri rozprávaní príbehu sa ľudia sústreďujú na konkrétne detaily, 

ktorými sú hlavný hrdina, dej, prostredie (Pu, 2006). Cieľom techniky je tak vyvolať u 

svedka vybavenie ďalších detailov a tým doplniť jeho výpoveď. Vyšetrovateľ teda opäť 
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požiada svedka, aby sa rozpamätal na to, čo sa udialo a aby zopakoval svoju výpoveď, ale 

zároveň sa pokúsil sústrediť na „periférne” detaily - informácie, ktoré si ešte nevybavil či 

doplniť informácie už spomenuté. Technika, rovnako ako inštrukcia zmeny perspektívy, 

vyvoláva vybavenie nových správnych detailov, pričom je pre vyšetrovateľov menej 

náročná (Brunel et al., 2013). 

2.2.3 Efektivita MCI 

V ideálnom prípade by MCI malo byť rovnako efektívne ako ECI - vyvolať 

vybavenie rovnakého množstva správnych detailov za podmienky zachovania presnosti – 

a trvať kratšie. Metaanalýza (Memon et al., 2010) však poskytuje odlišný záver. V 

porovnaní so štandardným a štruktúrovaným interview MCI síce viedlo k vybaveniu 

vyššieho množstva správnych detailov bez zhoršenia presnosti, bolo však rovnako 

asociované s vyšším množstvom konfabulovaných a nesprávnych detailov oproti ECI. To 

vedie k otázke smerujúcej k prioritám vyšetrovateľov a k ich podmienkam. V prípade 

obmedzeného času je určite vhodné použiť MCI, pokiaľ však má vyšetrovateľ dostatok 

času, ECI mu pravdepodobne poskytne väčšiu presnosť výpovede. Memon et al. (2010) 

však uvádza, že len malé percento vyšetrovateľov používajúcich techniku MCI poučilo 

svedkov o tom, aby odpovede nehádali, nevymýšľali si a nevyhýbali sa odpovedi 

„Neviem”. Táto inštrukcia sa ukazuje ako veľmi efektívna z hľadiska vplyvu na presnosť 

výpovede (Fisher, 2010). Zároveň treba brať do úvahy veľkú variabilitu v operacionalizácii 

MCI, ktorá bola v metaanalýze použitá, rovnako ako fakt, že veľká časť MCI bola 

realizovaná so zraniteľnejšou populáciou - primárne s deťmi a seniormi. Aj z tohto dôvodu 

výskum v použití a efektivite MCI pokračuje a autori skúmajú rôzne verzie, ktoré by čo 

najlepšie reflektovali potreby svedkov a podmienky vyšetrovateľov. Zaujímavý je takisto 

poznatok výskumu z prostredia francúzskej vojenskej polície, že vyššia frekvencia 

využívania MCI po roku od tréningu v metóde súvisela s vyššou vnímanou osobnou 

účinnosťou (Colomb, Ginet, Wright, Demarchi, & Sadler, 2013). Práve štúdium vnímanej 

osobnej účinnosti by mohlo pomôcť objasniť, prečo sa rôzne verzie CI v reálnych 

podmienkach neuplatňujú. Štúdie by sa však mali zaoberať aj vhodne zvoleným tréningom 

v tejto metóde. Ukazuje sa, že vyšetrovatelia často nevedia, ktoré prvky z metódy zvoliť 

vhodným spôsobom. Cieľom tréningov by bolo práve pomôcť im v identifikácii vhodných 

prvkov a ich aplikácii na daný typ svedka (Eisenberg, 2019). 
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3. Seniori 

So starnúcou populáciou a seniormi, ktorí zostávajú, v porovnaní s minulosťou, 

dlhšie zapojení do spoločenského života, sa zvyšuje pravdepodobnosť, že seniori prídu do 

kontaktu s trestným činom. V rokoch 2010 až 2018 vzrástla populácia seniorov vo veku 65 

a viac rokov z 13,8% na 19,2% z celkovej populácie v Českej republike (Český statistický 

úřad, 2020). Očakáva sa teda, že v budúcnosti budú seniori pravdepodobne čoraz častejšou 

súčasťou vyšetrovania ako svedkovia (Mueller-Johnson & Ceci, 2004). Policajní 

vyšetrovatelia sa preto potrebujú môcť spoľahnúť na informácie, ktoré im táto populácia 

poskytne. Seniori sa tiež častejšie stávajú obeťami podvodu ako mladší dospelí. Podľa 

Čeledovej, Kalvacha a Čevelu (2016) sú často terčom jednorázových kriminálnych aktivít, 

ktoré sú vedome cielené kvôli ich zraniteľnosti. Takouto skupinou sa stávajú najmä kvôli 

zníženej schopnosti pohotovosti a s tým súvisiacej zníženej schopnosti sebaobrany. Pre 

potenciálnych páchateľov je výhodou aj zvýšená dôverčivosť v časti seniorskej populácie. 

Najčastejšie sa jedná o lúpež, krádež, podvodné jednanie a manipuláciu. Tieto zistenia 

naznačujú, že seniori môžu tvoriť dôležitú skupinu svedkov, ktorá by vo výskume nemala 

byť prehliadaná (Wright & Holliday, 2006). 

Ukazuje sa, že seniori si v porovnaní s mladšími dospelými vybavujú signifikantne 

menej informácií o udalosti a ich výpoveď je menej presná. Vyšetrovatelia tiež populáciu 

seniorov vnímajú ako menej spoľahlivú (Bartlett & Memon, 2007; Wright & Holliday, 

2005). Zároveň z výskumov vyplýva, že na presnosť a množstvo vybavených detailov u 

populácie seniorov má vplyv zvolená metóda vypočúvania (Wright & Holliday, 2005). Je 

teda dôležité vypočúvať svedkov seniorov takým postupom, ktorý by maximalizoval 

množstvo informácií a presnosť ich výpovede (Prescott, Milne, & Clarke, 2011). 

V gerontologickej literatúre sa s populáciou seniorov nepracuje ako s jednou 

kategóriou, ale ako s troma podskupinami: mladší seniori (65-74 rokov), starší seniori (75-

84 rokov), najstarší seniori (85 a viac rokov) (Blatný, 2016). Väčšina štúdií však s takýmto 

rozdelením nepracuje, populácia seniorov je tak zahrnutá v skupine dospelých starších než 

65 rokov, čo vo výskume spôsobuje problémy (Toglia, Ross, Pozzulo, & Pica, 2014). 

Výnimkou sú napríklad Wright a Holliday (2007), ktorí populáciu seniorov v ich štúdii 

rozdeľujú a túto potrebu delenia zdôvodňujú signifikantnými rozdielmi v pamäťovej 

výkonnosti. 
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3.1 Vybrané špecifiká populácie seniorov súvisiace so svedeckou výpoveďou 

3.1.1 Zmeny v kognícii 

Určité kognitívne schopnosti, najmä pamäť, so stúpajúcim vekom spravidla klesajú. 

Dôvody zmien sú multifaktoriálne. Prvým dôvodom je pokles kódovania informácií 

vyplývajúci zo zníženej funkcie zmyslových orgánov podmienenej vekom, napríklad 

fyziologické zmeny zraku. Zároveň seniori dokážu v pamäti uchovať menej vizuálnych 

podnetov ako mladší dospelí (Mueller-Johnson & Ceci, 2004). Ďalej k zmenám v pamäti 

prispievajú štrukturálne zmeny mozgu, ktoré sa prejavujú po dovŕšení dvadsiatich rokov 

priemerným ročným úbytkom mozgového objemu o 0,22% (Fotenos, Mintun, Snyder, 

Morris, & Buckner, 2008). Tiež sa usudzuje, že pamäťové deficity súvisia so zmenami vo 

frontálnom laloku. V súvislosti s frontálnym lalokom sa hovorí o exekutívnych funkciách, 

napríklad o kontrole správania, pozornosti, schopnosti potlačiť irelevantné podnety či 

prepínať medzi rôznymi mentálnymi úlohami. Sústreďujúc sa konkrétne na pamäťové 

procesy, frontálny lalok je zapojený do procesov súvisiacich s kódovaním, obnovením a 

overovaním informácií v pamäti (Moscovitch, & Winocur, 2002). 

Z dlhodobej pamäti sa so stúpajúcim vekom zhoršuje epizodická pamäť. Ženy 

vykazujú v testoch epizodickej pamäti lepší výkon ako muži až do 70 rokov, neskôr sú 

tieto rozdiely zanedbateľné (Herlitz & Rehnman, 2008). Zdá sa, že zmenám v dôsledku 

veku značne podlieha vizuálne-priestorová pamäť, menej sa zdá byť ovplyvnená verbálna 

pamäť (Park, Lautenschlager, Hedden, Davidson, Smith, & Smith, 2002).  

Prirodzené starnutie ďalej vplýva na viaceré aspekty spracovania informácií. 

Konkrétne klesá rýchlosť spracovania informácií, kapacita pracovnej pamäti a schopnosť 

inhibície nepodstatných podnetov. Lepšie výsledky v testoch pracovnej pamäti však 

pozitívne korelujú s vyšším vzdelaním (Pliatsikas, Veríssimo, Babcock, Pullman, Glei, 

Weinstein, Goldman, & Ullman, 2018). Znížená schopnosť inhibície nepodstatných 

podnetov vedie k nepresnej selekcii relevantných informácií a neefektívnemu 

odstraňovaniu už viac nepotrebného obsahu (Toglia et al., 2014). Takisto je postihnutá 

schopnosť identifikovať pôvod, zdroj informácie. Z výskumov vyplýva, že práve zhoršená 

schopnosť určiť zdroj informácie prispieva k vyššej sugestibilite seniorov voči 

zavádzajúcim informáciám oproti mladším dospelým. Zároveň to znamená, že seniori 

musia častejšie hádať alebo spoliehať sa na vodítka, o ktorých nie sú stopercentne 

presvedčení (Dodson & Krueger, 2006).  
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Svedecká výpoveď sa väčšinou zakladá na využití epizodickej pamäti a minimálne 

sčasti sa realizuje vo forme voľného vybavovania, ktoré sa práve s rastúcim vekom 

zhoršuje. Efekt veku je však menej zreteľný pri testoch rekognície, ktorá zostáva relatívne 

zachovaná (Craik, 1994). Rovnako je na tom implicitná a sémantická pamäť, ktorá je 

u seniorov niekedy dokonca facilitovaná. Problém však predstavuje zapamätanie si 

špecifických informácií, ktoré vyžadujú pozornosť alebo kognitívne zdroje (García-Bajos, 

Migueles, & Aizpurua, 2012). Rýchlosť kognitívnych procesov je teda u seniorov znížená, 

majú tiež menej kognitívnych zdrojov, ale aj napriek tomu ich kognitívny systém môže 

vyvinúť rozličné stratégie, ktoré kompenzujú limitované spracovanie informácií (Park & 

Reuter-Lorenz, 2009). Seniori sa napríklad spoliehajú na všeobecné alebo predtým 

nadobudnuté znalosti a na prijateľnosť, hodnovernosť informácie (Aizpurua, Garcia-Bajos, 

& Migueles, 2009). Je potrebné spomenúť, že aj keď je pokles v kognícii spravidla bežnou 

súčasťou starnutia, jeho priebeh nie je u každého rovnaký. Pokles je rýchlejší a závažnejší 

pokiaľ sa u seniorov vyskytujú určité choroby, najmä rôzne formy demencie, ktoré 

vplývajú ako na kognitívnu, tak na behaviorálnu stránku osobnosti (Brank, 2007).  

3.1.2 Sebaistota vo výpovedi 

Vyšetrovatelia často nevedia, do akej miery a na základe akých parametrov môžu 

považovať svedeckú výpoveď seniorov za spoľahlivú (Wright & Holliday, 2005). Od 

konca 20. storočia sa výskumníci snažia zistiť, či je sebaistota svedka vo výpovedi 

prediktorom jej presnosti (confidence–accuracy relationship). Odhaduje sa, že práve 

sebaistota poukazuje na silu pamäťovej stopy. Čím silnejšia je pamäťová stopa, tým je 

vyššia pravdepodobnosť, že informácia bude vyvolaná (Martschuk, Sporer, & Sauerland, 

2019). Závery z výskumov sú však rôzne v závislosti od skúmanej vekovej skupiny. 

Adolescenti a seniori majú väčšiu tendenciu k prílišnej sebaistote oproti mladším 

dospelým, u ktorých sa tento vzťah potvrdzuje (Wixted & Wells, 2017). Seniori síce 

vykazujú vysokú mieru sebaistoty vo výpovedi, presnosť ich výpovede je však nižšia 

(Martschuk et al., 2019; Wilcock, Bull, & Vrij, 2007). Zdá sa teda, že v prípade seniorov 

vzťah sebaistoty a presnosti neplatí. 

3.1.3 Falošné spomienky 

Perrig-Chiello, Perrig a Stähelin (2000) skúmali u seniorov odhad ich pamäťového 

výkonu a schopností. Zistili, že odhad seniorov s ohľadom na ich výkon v testoch 

epizodickej pamäti bol veľmi realistický. Všeobecne sú seniori považovaní za populáciu 

náchylnú k sugestibilite (Loftus, Levidow, & Duensing, 1992). Štúdie ukazujú, že seniori 
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majú tendenciu tvrdiť, že boli svedkami udalostí, ktoré im boli iba naznačené, napríklad 

kombinujú vlastnosti objektov, ktoré videli, s vlastnosťami objektov, o ktorých neskôr 

čítali. Zároveň sú seniori v porovnaní s mladšími dospelými viac náchylnejší k 

akceptovaniu falošnej informácie, ktorá je podobná správnej informácii (Aizpurua et al., 

2009; Wilcock et al., 2007). Chyby v pamäti, ktoré sú subjektívne vnímané ako pravdivé, 

sa označujú termínom falošné spomienky (Loftus et al., 1992). Seniori majú vo falošné 

spomienky väčšiu dôveru ako mladší dospelí (Dodson & Krueger, 2006), najmä pokiaľ sú 

falošné informácie koherentné a konzistentné s danou udalosťou (García-Bajos et al., 

2012). Zaujímavé je zistenie Dodsona a Kruegera (2006), že seniori vykazujú najviac chýb 

prameniacich zo sugestibility vtedy, keď pociťujú najväčšiu istotu v presnosti svojho 

tvrdenia. Zatiaľ čo všeobecne prevládajúci názor naznačuje, že väčšie množstvo chýb v 

pamäti seniorov je spôsobené častejším hádaním odpovedí v dôsledku zvyšujúceho sa 

veku, Dodson a Krueger (2006) prichádzajú s hypotézou, že práve výskyt falošných 

spomienok do určitej miery reflektuje tendenciu seniorov zle si zapamätať udalosti a byť si 

nimi istí. Tento predpoklad sa autori pokúsili overiť a prišli na to, že v porovnaní s 

mladšími dospelými sú si starší dospelí signifikantne istejší v nesprávnych odpovediach a 

nižšiu istotu vykazujú pri správnych odpovediach (Dodson, Powers, & Lytell, 2015). 

Nakoľko výskum ukazuje, že vyšetrovatelia veria viac výpovedi svedka, ktorý vykazuje 

vyššiu sebaistotu počas výpovede (Boyce, Beaudry, & Lindsay, 2007), tieto zistenia by 

mohli mať potenciálne znepokojujúce dôsledky v otázke spoľahlivosti svedeckej výpovede 

seniorov, ktorá je dôležitou súčasťou vyšetrovania. Zároveň sú v rozpore s tvrdením, že 

starší dospelí nekonfabulujú také množstvo informácií ako mladší dospelí, pretože 

zmieňujú iba informácie, o ktorých sú si istí, že sú správne (Mello & Fisher, 1996) a 

pretože sú si vedomí svojich limitov v pamäti (Perrig-Chiello et al., 2000). 

V súvislosti s chybami vo vybavovaní a falošnými spomienkami sa spomína aj 

teória fuzzy stôp (fuzzy-trace theory; Brainerd & Reyna, 2001), ktorá rozlišuje podstatu 

informácie (jej všeobecný význam, gist representation) a konkrétne detaily (špecifiká, 

verbatim representation). Reprezentácie sa síce ukladajú zároveň, vybavujú sa však 

oddelene. Podľa teórie stojí za chybami vo vybavovaní práve prevaha používania podstaty 

informácií, ktorá pamäťový systém chráni pred zahltením zbytočnými detailmi (Brainerd 

& Reyna, 2001). Aj keď použitie reprezentácie podstaty sa zdá byť užitočné pri 

zapamätaní si informácií, ktorej špecifiká sa zdajú príliš komplikované, jej podstata je 

nedokonalá a môže viesť k chybám. Autori teórie takisto tvrdia, že so stúpajúcim vekom 
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klesá schopnosť zapamätať si konkrétne detaily značne skôr ako zapamätanie si 

podstatných informácií. Odhaduje sa, že práve seniori sa viac spoliehajú na spomienky 

týkajúce sa významu a spomienky o konkrétnych detailoch ustupujú do úzadia, zatiaľ čo u 

mladších dospelých k tomu nedochádza. Túto hypotézu možno vidieť aj vo výsledkoch 

výskumu postojov vyšetrovateľov voči svedkom seniorom, ktorí tvrdili, že väčšina 

seniorov má problém rozlišovať typy áut, značky oblečenia a iné detaily (Wright & 

Holliday, 2005). 

3.1.4 Ochota vypovedať 

Seniori patria medzi spolupracujúcich svedkov, ktorí chcú vyhovieť požiadavkám 

vyšetrovateľa a chcú prispieť k vyriešeniu prípadu. Dôvodom môže byť snaha urobiť 

dobrý dojem a podporiť spravodlivosť (Toglia et al., 2014). Snaha urobiť dobrý dojem sa 

odráža aj v miere sociálnej desirability, v ktorej seniori skórujú vyššie oproti mladším a 

starším dospelým (Dijkstra, Smit, & Comijs, 2001). Aj keď z výskumov vyplýva, že v 

porovnaní s mladšími dospelými si seniori zapamätajú menej informácií, sú ochotnejší 

poskytnúť ich viac. Toto môže súvisieť aj s faktom, že časť populácie seniorov má výrazne 

obmedzený sociálny kontakt v porovnaní s dospelými a kontakt s vyšetrovateľom pre nich 

predstavuje príjemnú, chýbajúcu interakciu (Wright & Holliday, 2005). Pansky, 

Goldsmith, Koriat a Pearlman-Avnion (2009) skúmali kvalitu výpovede v dvoch 

situáciách: vo fáze nútenej výpovede, kde nebola možnosť neodpovedať, a vo fáze voľnej 

výpovede, kde sa účastníci mohli rozhodnúť, či informáciu poskytnú alebo zadržia. V 

porovnaní s mladšími dospelými poskytli seniori vo fáze voľnej výpovede signifikantne 

viac informácií, aj keď to viedlo k väčšiemu množstvu konfabulácií. Keďže vo fáze 

nútenej výpovede sa obe skupiny nelíšili v miere sebaistoty, usudzuje sa, že seniori majú 

tendenciu zaujať liberálnejšie kritérium pri rozhodovaní sa, či odpoveď poskytnú, alebo 

nie, aj keď je to na úkor presnosti výpovede. Autori tvrdia, že tento fenomén súvisí s 

väčšou ochotou odpovedať. Zároveň v úlohách rekognície, kedy je potrebné rozhodnúť sa 

či je dané tvrdenie správne alebo nesprávne, majú seniori tendenciu označiť odpoveď za 

pravdivú (García-Bajos et al., 2012). 

3.1.5 Vnímaný nátlak 

Rolu zohráva aj nátlak zo strany vyšetrovateľa (interrogative pressure), ktorým sa 

myslí akýkoľvek vplyv na svedka počas vyšetrovania, ktorý môže interferovať s jeho 

snahou presne si vybaviť udalosť (McGroarty, & Baxter, 2007). Jedná sa spravidla o 

nepriamu formu - opakujúce sa otázky, alebo priamu - negatívnu spätnú väzbu. V oboch 
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prípadoch ide o spôsob komunikácie, z ktorej má svedok dojem, že jeho odpovede sú v 

istom slova zmysle neuspokojivé. Vnímaný nátlak môže u svedka viesť k pochybnostiam o 

vlastných pamäťových schopnostiach, ktoré ho robia zraniteľnejším k zmene jeho 

výpovede tak, aby splnil to, čo vyšetrovateľ očakáva. Keď je dôvera seniorov vo vlastné 

vybavovanie narušená, stávajú sa závislejšími na vodítkach, ktoré im ponúka vyšetrovateľ. 

Zároveň negatívna spätná väzba posilňuje psychologickú vzdialenosť medzi 

vyšetrovateľom a svedkom tak, že svedok sa viac sústredí na riešenie a zvládanie sociálnej 

interakcie namiesto toho, aby sa snažil rozpamätať na udalosť. Týmto sú ohrození najmä 

seniori, ktorí sa cítia sociálne izolovaní, a ktorí počas vyšetrovania pociťujú vyššiu úzkosť 

(Gudjonsson & Clark, 1986). Zo štúdie Henkela (2013) vyplýva, že negatívna spätná väzba 

vyvoláva viac zmien vo výpovedi seniorov ako opakujúce sa otázky. Taktiež v porovnaní s 

neutrálnou spätnou väzbou vykazovali seniori, ktorým bola poskytnutá negatívna spätná 

väzba, vyššiu mieru úzkosti, ktorá potom pozitívne korelovala s tendenciou meniť 

výpoveď. 

3.1.6 Vnímaná hrozba stereotypu 

Výpoveď seniorov môže zhoršiť aj vnímaná hrozba stereotypu (perceived 

stereotype threat). O ageizme sa hovorí ako o sociálne najospravedlniteľnejšej a 

najinštitucionalizovanejšej forme predsudku dnešnej doby (Nelson, 2002). Jeho dôsledkom 

môže byť vyvolanie hrozby stereotypu, čo je mechanizmus fungujúci na princípe, že obavy 

ohľadom negatívneho stereotypu budú viesť k jeho naplneniu. Týmto spôsobom sa 

cyklicky vytvárajú a zároveň udržujú stereotypné presvedčenia. Seniori sú v porovnaní s 

mladšími dospelými vnímaní ako úprimnejší, zároveň však ako menej spoľahliví (Wright 

& Holliday, 2005). U populácie seniorov sa predsudky týkajú aj ich pamäťových 

schopností a pokiaľ sú u seniorov vyvolané, môžu viesť k zhoršenému pamäťovému 

výkonu (Kang & Chasteen, 2009; Meisner, 2012). Konkrétne je zhoršená voľná výpoveď, 

úlohy rekognície pravdepodobne nie sú hrozbou stereotypu postihnuté (Kang & Chasteen, 

2009). Usudzuje sa teda, že vnímaná hrozba stereotypu vplýva na úlohy, ktoré sú 

adekvátne náročné (Spencer, Steele, & Quinn, 1999). Zároveň, nezávisle na vnímanej 

hrozbe stereotypu, je zhoršený výkon vo výpovedi prítomný u seniorov, ktorí sú so 

skupinou seniorov identifikovaní. Je teda možné, že miera identifikácie s vlastnou vekovou 

skupinou má potenciál ovplyvniť pamäťový výkon svedka (Kang & Chasteen, 2009). Tieto 

zistenia sú zaujímavé v kontexte vypočúvania svedkov, pri ktorom môže dôjsť k 

implicitnej aktivácii negatívnych stereotypov ohľadom kognitívnych schopností svedkov 
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seniorov, keďže vyšetrovatelia túto skupinu často vnímajú ako menej spoľahlivú a vnímajú 

ju skrze negatívne skreslenia (Kwong See, Hoffman, & Wood, 2001; Wright & Holliday, 

2005). 

3.2 Kognitívne interview u seniorov 

Aj keď bolo CI vytvorené primárne pre populáciu dospelých, čoraz častejšie sa 

testuje jeho využitie aj u populácie detí a seniorov. Prvé štúdie skúmajúce využitie CI 

u seniorov priniesli rozporuplné závery. 

Prvá štúdia porovnávala výpoveď svedkov za použitia metódy CI a 

štruktúrovaného interview. U seniorov vyvolala metóda CI viac správnych detailov oproti 

kontrolnej metóde, ale i menší nárast nesprávnych detailov. Na výslednú presnosť to však 

nevplývalo (Mello & Fisher, 1996). Podobný nárast správnych i nesprávnych detailov 

referoval McMahon (2000). Zistenia však boli spochybnené, nakoľko sa štúdie zúčastnilo 

len 10 seniorov. Autor uvažoval, že výsledky môžu súvisieť s nevhodnosťou niektorých 

stratégií CI pre populáciu seniorov. Searcy, Bartlett, Memon, & Swanson (2001) nezistili 

nijakú superioritu CI oproti štruktúrovanému interview. Dornburg a McDaniel (2006) 

zistili výrazný nárast správnych detailov a ľahký nárast nesprávnych detailov oproti 

použitiu štruktúrovaného interview. Presnosť výpovede týmto ale nebola ovplyvnená a to 

aj za podmienok, že k samotnému interview došlo až tri týždne po sledovanej udalosti. 

V metaanalýze Memon et al. (2010) zhrnula, že seniori z metódy CI benefitujú viac 

ako dospelí či deti, pokiaľ ide o vybavené množstvo správnych detailov o udalosti, ktorej 

boli svedkami. Zatiaľ čo u detí bol signifikantný aj nárast nesprávnych detailov v 

porovnaní s dospelými, u seniorov tento nárast pozorovaný nebol. Súvislosť medzi 

zvyšujúcim sa vekom a množstvom konfabulovaných detailov v metaanalýze uvedená 

nebola, nakoľko do roku 2010 túto súvislosť skúmali iba dve štúdie týkajúce sa seniorov.  

3.2.1 Rozdiely vo výpovedi v populácii seniorov 

Zdá sa, že seniorov ako svedkov nie je možné vnímať ako jednu homogénnu 

skupinu s podobnými charakteristikami. Novšie štúdie deliace seniorov do dvoch kategórií 

totiž ukazujú, že kvalita výpovede seniorov sa líši podľa ich veku, konkrétne starší seniori 

(vo veku viac ako 75 rokov) si vybavujú signifikantne menej správnych detailov ako 

mladší seniori (vo veku do 75 rokov) a zároveň mladší seniori si nevybavujú signifikantne 

menej správnych detailov ako mladší dospelí, dokonca bola presnosť ich výpovede skoro 

totožná (Prescott et al., 2011; Wright & Holliday, 2006). Tieto zistenia nie sú v súlade s 
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negatívnymi stereotypmi týkajúcimi sa starnutia a pamäte a s tvrdením, že seniori sú menej 

spoľahliví svedkovia ako mladší dospelí. V budúcnosti by však bolo potrebné tieto 

tvrdenia overiť, nakoľko stále vo väčšine štúdií tvorí populácia seniorov jednu skupinu.  

Zaujímavé je tiež zistenie, že pamäť týkajúca sa detailov deja, objektu a okolia 

zostáva zachovaná približne do 75. roku, zatiaľ čo pamäť týkajúca sa detailov osoby sa 

zhoršuje už v mladšom veku (Wright & Holliday, 2006). Použitie metódy MCI oproti 

štruktúrovanému interview u seniorov zvýšilo množstvo správnych detailov o deji a osobe 

(Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons, & Bull, 2012). 

CI a seniori s narušenou kogníciou 

Do dnešného dňa existuje len jedna štúdia skúmajúca efektivitu CI u seniorov 

s narušenou kogníciou
2
 (Wright & Holliday, 2007). Táto populácia pritom tvorí podstatnú 

podskupinu tejto vekovej kategórie a môže byť v budúcnosti čoraz častejšie svedkom 

trestných činov (Toglia et al., 2014). O ich svedeckej výpovedi vieme však len veľmi 

málo. Zo spomínanej štúdie vyplýva, že seniori s narušenou kogníciou si vybavujú menej 

správnych detailov ako seniori s normálnou kogníciou. Fáza voľnej výpovede neprodukuje 

také množstvo detailov ako u seniorov s normálnou kogníciou, nakoľko je pre nich 

náročnejšie rozpamätať sa a udržiavať dejovú líniu. Problematickou sa tiež zdá byť 

inštrukcia zmeny perspektívy, ktorej väčšinou nedokážu porozumieť (Wright & Holliday, 

2007). Tieto závery by však bolo vhodné v budúcnosti overiť, nakoľko je to jediná štúdia, 

ktorá bola s takouto populáciou realizovaná. 

3.2.2 Prínos metódy 

Nárast vo vybavených správnych detailoch u svedkov seniorov je v súlade s teóriou 

podpory prostredia (environmental support theory, Craik, 1994). Craik tvrdí, že pamäťový 

výkon seniorov je horší, pokiaľ vybavovanie závisí na nimi generovaných vodítkach. 

Avšak pokiaľ sú vodítka pre vybavovanie (napr. narážky, pripomienky, rekonštrukcia 

kontextu) poskytnuté prostredím, deficity súvisiace s vekom sa znižujú. Keďže kognitívne 

zdroje potrebné pre iniciáciu vhodných stratégií vybavovania sú u seniorov limitované, 

predpokladá sa, že seniori sa na podporu zo strany prostredia budú viac spoliehať a 

zároveň ju budú môcť efektívnejšie využiť v porovnaní s mladšími dospelými. Oproti 

                                                 
2
 Kognícia sa zisťovala testom Mini-Mental State Examination (ďalej tiež MMSE). Za seniorov s narušenou 

kogníciou boli považovaní tí, ktorí z 30 bodov získali 26 a menej.  
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štruktúrovanému interview poskytuje CI pomocné vodítka, ktoré vytvárajú podporu pre 

jednoduchšie vybavovanie a tým redukujú jeho nároky. Metóda CI sa snaží poskytnúť 

svedkom vodítka inštrukciou mentálnej rekonštrukcie kontextu a pomocou fáze 

sústredeného vybavovania, ktoré následne môžu zvýšiť pravdepodobnosť vybavenia 

reprezentácií z epizodickej pamäti a zlepšiť tak výpoveď seniorov (Dukala, Sporer, & 

Polczyk, 2019). 

Ďalej sa usudzuje, že superiorita CI nad inými metódami pri vypočúvaní seniorov 

spočíva v používaní inštrukcií, ktorých cieľom je vyvolať u svedka čo najviac špecifických 

detailov (Holliday et al., 2012). Keďže jedna z hypotéz o fungovaní pamäti seniorov 

predpokladá, že so stúpajúcim vekom sa zvyšuje spoľahnutie sa na spomienky týkajúce sa 

všeobecného významu o udalosti oproti spomienkam na konkrétne detaily, seniori takto 

môžu vo svojej výpovedi poskytovať málo špecifických detailov, ktoré majú potenciál byť 

pre vyšetrovanie kľúčové. Brainerd a Reyna (2001) však tvrdia, že CI môže fungovať ako 

určitá manipulácia, ktorej cieľom je svojimi špecifickými inštrukciami prekonať 

sústredenosť svedka zo všeobecných významov na konkrétne detaily. 

Transfer kontroly na svedka umožňuje seniorom individuálne určovať a držať 

tempo interview, čo znižuje časový nátlak, a teda môže pomôcť ich vybavovaniu. 

Vytvorením podmienok pre sústredené vybavovanie a kladením otázok, ktoré sú 

kompatibilné s mentálnymi reprezentáciami svedka o udalosti môže ECI tiež znížiť 

kognitívne požiadavky, ktoré sú na starších svedkov kladené (Wright & Holliday, 2006). 

V predchádzajúcich častiach práce bolo spomenuté, že vnímaná hrozba stereotypu 

môže u populácie seniorov viesť k nižšej ochote vypovedať, zhoršenému pamäťovému 

výkonu a tým k nekvalitnejšej výpovedi. V rámci ECI vyšetrovateľ inštruuje svedka, aby 

spomenul každý detail, ktorý si vybaví, nehľadiac na jeho subjektívne vnímanú 

bezvýznamnosť, a zdôrazňuje, že práve svedok je expertom na danú udalosť. Týmto 

metóda prispieva k zmierneniu prekážok spôsobených potenciálnym negatívnym 

stereotypom (Wright & Holliday, 2006). 

3.2.3 Problematické aspekty metódy 

Vhodnosť techník 

Inštrukcia mentálnej rekonštrukcie kontextu vyžaduje realizáciu kognitívnych 

operácií, ktoré môžu byť pre seniorov náročné - venovať pozornosť inštrukciám 
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vyšetrovateľa, pochopiť ich a simultánne konštruovať a zapamätať si mentálne obrazy 

danej udalosti, zatiaľ čo vyšetrovateľ poskytuje ďalšie vodítka. Aj keď sa zdá, že inštrukcia 

rekonštrukcie mentálneho kontextu sprostredkuje vodítka, ktoré by samé o sebe pre 

seniorov neboli dostupné, nemusia byť tieto vodítka za každých okolností vhodné pre 

konkrétneho jedinca. Štúdie ukazujú, že vyšetrovatelia sú často v metóde CI školení v 

používaní prevažne uniformného spôsobu (Dando et al., 2009a). Preto Dando (2013) 

navrhol, že by táto technika mohla byť zmenená na formu náčrtu scény udalosti a tým by 

sa ešte viac pomohlo seniorom vo vybavovaní. Použitie náčrtu u dospelých sa už ukázalo 

rovnako efektívne ako inštrukcia mentálnej rekonštrukcie kontextu a súviselo s menším 

počtom konfabulovaných detailov (Dando et al., 2009b). Seniori, u ktorých bola použitá 

technika náčrtu, si vybavili signifikantne viac správnych detailov (27%) a menej 

nesprávnych detailov (37%) v porovnaní so seniormi, ktorí dostali inštrukciu mentálnej 

rekonštrukcie kontextu. Skupiny sa nelíšili v množstve konfabulovaných detailov (Dando, 

2013). Zdá sa, že inštrukcia mentálnej rekonštrukcie kontextu vyžaduje deľbu pozornosti, 

ktorá môže následne oslabiť kognitívnu kontrolu a zdroje pomáhajúce vybaviť si 

informáciu z pamäte (Lavie, Hirst, de Fockert, & Viding, 2004). Tomuto môže 

predchádzať práve technika náčrtu, ktorá sa zdá byť efektívnou alternatívou (Dando, 

2013). Niektorí vyšetrovatelia naopak majú pocit, že inštrukcia mentálnej rekonštrukcie 

kontextu je pre seniorov náročná z hľadiska zvýšenej úzkosti z opätovného ponorenia sa do 

stresujúcej udalosti (Wright & Holliday, 2005). Je však pravdepodobné, že akákoľvek 

efektívna technika uľahčujúca proces vybavovania by spôsobila to isté (Wilcock et al., 

2007). 

Inštrukcie zmeny poradia v čase a zmeny perspektívy pramenia z 

multikomponentovej teórie pamäťovej stopy (Bower, 1967), ktorá predpokladá, že 

spomienka, ktorá je nedostupná jedným spôsobom vybavovania, môže byť dostupná iným 

vodítkom. K sprístupneniu spomienky vedú teda rôzne cesty. Obe inštrukcie majú 

svedkom umožniť prístup k dovtedy nedostupným informáciám v pamäti a tým podporiť 

vyvolanie väčšieho množstva detailov (Milne & Bull, 2002). So zvyšujúcim sa vekom však 

klesá schopnosť spájať a asociovať rôzne komponenty udalosti počas kódovania (napríklad 

miesto a čas udalosti). Rovnako klesá schopnosť vybaviť si tieto komponenty neskôr. 

Seniori si v porovnaní s mladšími dospelými nedokážu dokonale vybaviť detaily udalosti v 

presnej časovej sekvencii a tiež majú problém s vizuálne-priestorovými úlohami, ktoré 

zahŕňajú zmenu perspektívy. Z týchto dôvodov sa predpokladá, že inštrukcie zmeny 
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perspektívy a zmeny poradia v čase nebudú pre seniorov nápomocné do takej miery, ako 

pre dospelých. (McMahon, 2000; Wright & Holliday, 2006). Súčasne, ako bolo spomenuté 

v kapitole o MCI, vo viacerých štúdiách s mladšmi dospelými sa zistilo, že inštrukcie 

zmeny perspektívy a zmeny poradia v čase ďalej nezvyšujú množstvo vybavených 

správnych detailov. Možný prínos týchto inštrukcií overovali Wright a Holliday (2007) 

prostredníctvom porovnania techniky kompletného CI a jeho modifikácie bez inštrukcie 

zmeny perspektívy. Došli ale k záveru, že ECI vyvolávalo väčšie množstvo správnych 

detailov ako MCI, ktoré zas vyvolalo viac správnych detailov ako štruktúrované interview. 

Autori skúmali použitie týchto metód aj u seniorov s narušenou kogníciou. U tejto 

populácie sa ukázalo, že, MCI bez inštrukcie zmeny perspektívy vyvolalo viac správnych 

detailov oproti ECI a to vyvolalo viac správnych detailov oproti štruktúrovanému 

interview. Až dve tretiny seniorov s narušenou kogníciou mali problém tejto inštrukcii 

správne porozumieť, domnievali sa, že majú popísať, ako sa cítil iný svedok a aj po 

zopakovaní inštrukcie jej stále nerozumeli. Stále sa však zdá, že inštrukcia zmeny 

perspektívy je prínosná. 

Sugestívnosť 

Ako bolo v predchádzajúcich častiach práce spomenuté, pre seniorov sa stáva 

problematickým identifikovať zdroj spomienky. Seniori sú tak náchylnejší na sugestibilitu 

a dôveru vo falošné spomienky, čo spôsobuje, že vo výpovedi často udávajú skutočnosti, 

ktoré s danou udalosťou nesúvisia. Počiatočné štúdie zaznamenávali nárast správnych, ale i 

nesprávnych detailov a na základe toho usudzovali, že CI môže mať vyšší potenciál z 

hľadiska sugescie. Holliday et al. (2012) mali však za to, že práve špecifické techniky CI 

by mohli mať opačný efekt a sugestibilitu seniorov znížiť. Zistili, že s vekom stúpajúci 

efekt sugestibility vo výpovedi pri použití MCI bez inštrukcie zmeny perspektívy 

signifikantne klesol. Naopak, pri použití štruktúrovaného interview si seniori vybavovali 

viac falošných spomienok ako mladší dospelí. Autori predpokladajú, že s najväčšou 

pravdepodobnosťou za takéto zlepšenie môžu inštrukcie mentálnej rekonštrukcie kontextu 

a mentálnych obrazov, ktoré seniorov podnietia v použití stratégií vybavovania, ktoré by 

sami spontánne nerealizovali. Zároveň by tieto inštrukcie mohli pomôcť v identifikácii 

zdroja spomienky, čo sa bežne pre seniorov stáva náročnejším (Dodson & Krueger, 2006). 

Veľmi nízky efekt sugestibility pri použití MCI konštatuje aj Dodson et al. (2015). Je teda 

možné, že MCI má potenciál znížiť množstvo zmienených falošných detailov vo výpovedi 

seniorov, čo by pre vyšetrovanie mohlo byť veľkým prínosom. 
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Efektivita jednotlivých fáz 

Ukazuje sa, že seniori si vybavujú najviac správnych detailov vo fáze voľnej 

výpovede oproti fáze kladenia otázok (questioning phase). Vo fáze kladenia otázok tiež 

stúpa množstvo vybavených nesprávnych detailov (Dukala et al., 2019; Holliday et al., 

2012; Prescott et al., 2011). Wright a Holliday (2007) z výsledkov štúdie usudzujú, že z 

poslednej fázy sústredeného vybavovania, konkrétne fázy kladenia otázok, seniori 

nebenefitujú, nakoľko si počas nej vybavia približne desatinu z celkových detailov. 

Priaznivý vplyv CI sa u seniorov ukazuje vo fáze voľnej výpovede. Z fázy kladenia otázok 

ťažia vyšetrovatelia skôr pri vypočúvaní mladších dospelých, ktorí si v tejto časti dokážu 

vybaviť až o polovicu viac nových detailov oproti seniorom (Dodson et al., 2015). 

Dornburg a McDaniel (2006) pozorovali, že s každým ďalším vybavovaním sa kumulovali 

správne detaily, avšak tiež ľahko klesala presnosť výpovede. Aj keď teda technika CI 

primárne čerpá z výhody opakovaných fáz vybavovania, zdá sa, že samotné opakované 

vybavovanie u seniorov nie je natoľko užitočné. Zmysel má za predpokladu, že je použité 

v kombinácii so špecifickými technikami a inštrukciami, ktoré CI obsahuje. Môže preto 

stáť za zváženie, či je potrebné zisťovať od seniorov ďalšie informácie prostredníctvom 

pýtania sa na detaily, ktoré už boli spomenuté, berúc do úvahy dĺžku interview spolu s 

fyzickým a psychickým stavom svedkov. Je možné, že by postačovali záverečné otázky 

dôležité pre vyšetrovanie. 

3.2.4 Postoj vyšetrovateľov k používaniu CI so seniormi 

Vyšetrovatelia používajúci v praxi CI by si priali počas tréningu v tejto metóde 

venovať viac času špecifikám vedenia interview s populáciou seniorov, nakoľko veľká 

časť z nich vníma, že vyšetrovanie svedkov- seniorov je v mnohých oblastiach odlišné od 

mladých dospelých. Časť vyšetrovateľov sa domnieva, že kvalita výpovede seniorov 

nezávisí od schopností svedkov, ale od výkonu vyšetrovateľa. Tretina vyšetrovateľov sa 

spontánne prispôsobovala seniorom spomalením tempa reči, prejavom väčšieho rešpektu a 

trpezlivosti. Veľa z nich však malo tendenciu používať návodné otázky, ktorým by sa, v 

ideálnom prípade, mali vyhýbať (Fisher & Geiselman, 1992). 

Väčšina vyšetrovateľov používajúcich metódu CI v praxi hodnotila jej použitie 

pozitívne. Prínos metódy vidia v umožnení seniorom naplno sa ponoriť do kontextu a v 

skúsenosti, že rozličné techniky metódy vyvolávajú v svedeckej výpovedi viac správnych 

detailov. Títo vyšetrovatelia tiež majú za to, že pokiaľ sa im nedarí získať spoľahlivú 

výpoveď prostredníctvom CI, s inou metódou to už nedokážu. Vyšetrovatelia, ktorí metódu 
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CI ale nepoužívajú, udávajú ako hlavnú prekážku dĺžku metódy, ktorá môže seniorov 

unavovať. Výskumy však ukazujú, že aj napriek dĺžke ostáva CI u seniorov superiórne nad 

ostatnými metódami (Memon et al., 2010). V reálnej praxi však vyšetrovatelia často takéto 

časové možnosti nemajú. Ďalej tvrdia, že seniori pri vypovedaní radi využívajú vlastné 

zaužívané postupy a snaha o zmenu zo strany vyšetrovateľov narúša ich koncentráciu. 

Rovnako sa domnievajú, že CI je pre seniorov náročné na pochopenie. Z výskumov však 

vyplýva, že zatiaľ jedinou prekážkou porozumeniu inštrukciám interview je narušená 

kognícia (Wright & Holliday, 2007). 

Niektorí vyšetrovatelia tiež uvádzajú, že pri interview so seniormi majú problém 

pracovať s úzkosťou a strachom, pokiaľ ich u seniorov badajú (Wright & Holliday, 2005). 

Tiež sa domnievajú, že inštrukcia mentálnej rekonštrukcie kontextu by u mnohých 

seniorov mohla úzkosť a strach vyvolať, čo u časti vyšetrovateľov vzbudzuje výčitky. 

Úvodná fáza ECI zameraná na nadviazanie vzťahu obsahuje inštrukcie, ktorých cieľom je 

znížiť strach a zvýšiť pocit kontroly svedka (Dukala et al., 2019). Vyšetrovatelia, ktorí 

nepoužívajú CI však hodnotia fázu nadviazania vzťahu ako problematickú (Wright & 

Holliday, 2005). Môžeme usudzovať, že je tomu tak z dôvodu, že samotné CI obsahuje 

štyri špecifické techniky, ale nesústreďuje sa na sociálne aspekty, ktoré zahŕňa až jeho 

rozšírená verzia. Je teda pravdepodobné, že vyšetrovatelia nedostali počas tréningu 

inštrukcie, akým spôsobom vzťah so svedkom budovať. 

3.2.5 Špecifiká vedenia CI so seniormi 

Z výskumov zaoberajúcich sa postojmi a postrehmi vyšetrovateľov používajúcich 

pri vypočúvaní seniorov metódu CI je zrejmé, že práca s touto populáciou je svojrázna a 

neraz predstavuje pre vyšetrovateľov výzvu. Dodnes však neexistuje ucelené odporúčanie 

týkajúce sa špecifík vedenia kognitívneho interview so seniormi (Love, 2015). 

Jednotlivé odporúčania je tak možné vysledovať zo štúdií zaoberajúcich sa 

fungovaním pamäti seniorov a špecifikami svedeckej výpovede tejto populácie. Pri 

vypočúvaní svedkov seniorov potrebujú vyšetrovatelia získať čo najpresnejšie a 

najucelenejšie informácie a pri procese vypočúvania im môžu pomôcť vhodné stratégie 

(Toglia et al., 2014). 

Pokiaľ to situácia a okolnosti umožňujú, je vhodné uskutočniť CI čo najskôr po 

udalosti, ktorej sa má týkať vyšetrovanie. Seniori sú totiž náchylnejší na rýchlejšie 

zabúdanie oproti mladým dospelým a ich pamäť je nepriaznivo ovplyvnená sklzom medzi 
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pozorovaním udalosti a reportovaním o nej (Memon, Bartlett, Rose, & Gray, 2003). Tiež 

sa zdá, že na pamäťový výkon má vplyv aj denná doba, počas ktorej seniori výkon 

podávajú. Preto sa odporúča uskutočniť interview ráno, kedy bolo u väčšiny seniorov 

zaznamenané väčšie množstvo správnych identifikácií v úlohách rekognície (Toglia et al., 

2014). 

Seniorom by sa vyšetrovatelia mali prihovárať spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnym fyzickým stavom svedka. Neodporúča sa, pokiaľ to schopnosti a stav seniora 

nevyžadujú, automaticky spomaliť tempo reči alebo zvyšovať hlas práve kvôli 

potenciálnemu aktivovaniu vnímanej hrozby stereotypu. Voľba spôsobu reči, ktorá 

nezodpovedá stavu seniora môže na svedka pôsobiť, že je vyšetrovateľom vnímaný ako 

menej dôveryhodný, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že sa senior bude správať v zhode s 

negatívnym stereotypom. V dôsledku takéhoto správania môže byť výpoveď svedka menej 

presná. Naopak, pokiaľ vyšetrovateľ vníma, že spôsob vedenia interview seniorov pôsobí 

ťažkosti, je vhodné spomaliť tempo reči, poskytnúť dlhší čas na premyslenie odpovede i 

samotnú odpoveď, vyhýbať sa prerušovaniu a rýchlemu kladeniu ďalších otázok (Bull, 

2010). Veľmi dôležité sa však zdá dostatočne sa venovať presunu kontroly na svedka, 

ktorá sama o sebe implikuje, že svedok si bude určovať tempo sám podľa svojej potreby. 

V úvodnej fáze nadviazania vzťahu by sa mal vyšetrovateľ prostredníctvom 

konverzácie na neutrálne témy snažiť posúdiť aktuálne kompetencie svedka. Ako bolo v 

práci spomenuté, seniori môžu mať tendenciu vyhovieť vyšetrovateľovi a javiť sa ako stále 

kompetentní, čo môže znižovať pravdepodobnosť toho, že budú vypovedať pravdivo. Fáza 

nadviazania vzťahu by mala objasniť, že je v poriadku odpovedať „neviem”, 

„nerozumiem” a že je to dokonca často aj v prospech vyšetrovania. 

Nakoľko pôvodná verzia CI neobsahuje sociálne aspekty, ako jeho rozšírená a 

modifikovaná verzia, môžeme usudzovať, že pre seniorov bude vhodnejšie práve ECI a 

MCI, ktoré ošetria priebeh interview a môžu zvýšiť presnosť svedeckej výpovede seniora, 

rovnako ako zmierniť potenciálne prejavy úzkosti či snahy vyhovieť požiadavkám 

vyšetrovateľa (Toglia et al., 2014). 

Vo fáze kladenia otázok sa odporúča používať prevažne otvorené otázky. U 

populácie seniorov je však pravdepodobné, že vo fáze voľnej výpovede neposkytnú všetky 

potrebné detaily a vyšetrovatelia teda budú musieť klásť otázky častejšie než mladším 

dospelým. Uzavreté otázky môžu byť ale problematické u seniorov, ktorí majú tendenciu 
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častejšie súhlasiť než nesúhlasiť (García-Bajos et al., 2012). Preto sa odporúča formát 

uzavretých otázok transformovať z „áno/nie” na „buď/alebo” (napríklad „Dotkol sa Vás 

cez oblečenie alebo pod Vaším oblečením?” namiesto „Siahol Vám rukou pod 

oblečenie?”), ktoré často u svedka vyvolajú spoľahlivejšiu odpoveď. 

Vyšetrovatelia by tiež mali mať na zreteli, že ľudia majú tendenciu ignorovať 

informácie, ktoré nie sú v súlade s ich pohľadom na danú problematiku. Táto tendencia 

môže byť u vyšetrovateľov vypočúvajúcich seniorov ešte silnejšia, pokiaľ majú voči nim 

negatívne stereotypy (Bull, 2010). 
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Návrh výskumného projektu 

V literárne - prehľadovej časti bola venovaná pozornosť metóde kognitívne 

interview, jej ďalším verziám a použitiu u populácie seniorov. V nasledujúcej kapitole 

bude predstavený návrh výskumu, ktorý sa bude zaoberať špecifikami použitia 

kognitívneho interview u populácie seniorov. 

4. Ciele výskumu 

Ako bolo v teoretickej časti spomenuté, použitie metódy CI u seniorov so sebou 

nesie určité osobitosti. Zároveň však bola venovaná len malá pozornosť vypočúvaniu 

seniorov s narušenou kogníciou, ktorí sa, rovnako ako normálne starnúci seniori, môžu 

dostať do kontaktu s trestným činom a ich svedecká výpoveď bude mať potenciál byť 

kľúčovým aspektom vyšetrovania. Cieľom výskumu je teda zmapovať špecifiká použitia 

kognitívneho interview u populácie seniorov s normálnou aj narušenou kogníciou. To je 

možné uskutočniť v dvoch rovinách. 

4.1 Charakteristiky vybavených detailov vo výpovedi 

V rámci prvej úrovne budú skúmané vybavené detaily vo výpovedi pri použití 

metódy CI. Pozornosť bude venovaná ich kvalite, kvantite a presnosti s ohľadom na fázu 

interview, v ktorej boli vybavené. Hypotézy boli formulované na základe limitovaného 

množstva literatúry týkajúcej sa výpovede seniorov s narušenou kogníciou pri použití CI.  

 V súvislosti so sledovanými fenoménmi sa viažu nasledujúce výskumné otázky 

a z nich vyplývajúce hypotézy: 

● Aké detaily si seniori vybavia počas výpovede? Líši sa množstvo 

vybavených detailov u jednotlivých skupín? Produkuje jedna z fáz viac 

správnych detailov ako druhá? 

H1: Seniori s nenarušenou kogníciou si vybavia signifikantne viac správnych 

detailov než seniori s narušenou kogníciou. 

H2: Seniori s narušenou kogníciou si vybavia signifikantne viac konfabulovaných 

detailov než seniori s nenarušenou kogníciou. 
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H3: Seniori s nenarušenou kogníciou si vybavia signifikantne viac správnych 

detailov vo fáze voľnej výpovede než vo fáze kladenia otázok. 

● Má kognitívny deficit vplyv na presnosť vybavených detailov? V ktorej z 

fáz bude u jednotlivých skupín presnosť vybavených detailov vyššia? 

H4: Výpoveď seniorov s narušenou kogníciou bude štatisticky významne menej 

presná než výpoveď seniorov s nenarušenou kogníciou.  

H5: Fáza voľnej výpovede bude u populácie seniorov s nenarušenou kogníciou 

signifikantne presnejšia než fáza otázok. 

H6: Fáza kladenia otázok bude u populácie seniorov s narušenou kogníciou 

signifikantne presnejšia než fáza voľnej výpovede. 

4.2 Špecifiká výpovede seniorov 

Druhá úroveň výskumu bude sledovať špecifické fenomény na strane seniorov, ktoré sa 

počas rozhovoru objavia a ktoré môžu súvisieť s použitím metódy u tejto populácie.  

 Táto rovina so sebou nesie nasledujúce výskumné otázky, ktoré budú podrobené 

kvalitatívnej analýze: 

● Vyskytujú sa opakovane vo výpovedi seniorov špecifické prvky dôležité pre 

vyšetrovanie? Ako sa tieto prvky prejavujú?  

5. Dizajn výskumného projektu 

5.1 Typ výskumu 

 Na základe stanovených výskumných cieľov a hypotéz bol zvolený 

kváziexperimentálny dizajn. Účastníci nie sú náhodne rozdelený do skupín, ale sú 

vytvorené skupiny seniorov s narušenou a nenarušenou kogníciou. Nezávislou premennou, 

narušenou kogníciou, sa teda nemanipulovalo, nakoľko u časti populácie táto podmienka 

existovala. Závislých premenných je v tomto prípade viac, a to množstvo vybavených 

detailov, ich kvalita (správny, nesprávny, konfabulovaný) a presnosť výpovede. Takto 

zvolený typ dizajnu umožňuje overiť stanovené hypotézy a porovnať výkon vo svedeckej 

výpovedi u oboch populácií seniorov. Výskum je tiež obohatený o kvalitatívnu analýzu 
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špecifických fenoménov výpovede seniorov, ktorá umožňuje ich skúmanie a získanie 

náhľadu do tejto problematiky (Hendl, 2016).  

5.2 Metódy zberu dát 

5.2.1 Kognitívne interview 

Metóda CI pozostáva z vopred pripravenej štruktúry, zároveň však závisí na 

realizátorovi rozhovoru, ako si metódu prispôsobí. V tomto zmysle je CI chápané ako 

pološtruktúrovaný rozhovor. Vo výskume bude použitá rozšírená verzia, ECI, nakoľko je 

pre populáciu seniorov považovaná oproti originálnej verzii za vhodnejšiu. 

5.2.2 Mini-Mental State Examination 

 Mini-Mental State Examination (ďalej tiež MMSE) je najpoužívanejšou metódou 

na zisťovanie celkových kognitívnych funkcií a na orientačnú kvantifikáciu kognitívnej 

poruchy (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975)
3
. Administrácia tejto metódy bola zvolená s 

cieľom zohľadniť aspekt kognície v súvislosti so svedeckou výpoveďou seniorov. 

Maximálny bodový zisk je 30 bodov, pričom 27 a menej bodov už indikuje podozrenie z 

narušenej kognície (Bartoš & Raisová, 2016). 

5.3 Výskumný súbor 

Výskumný súbor bude pozostávať zo šesťdesiatich seniorov vo veku 65 a viac 

rokov. Tridsať z nich budú tvoriť seniori s normálnou kogníciou a ďalších tridsať seniori 

s narušenou kogníciou. 

Najskôr bude etickej komisii FF UK predložený návrh na realizáciu výskumu 

v spolupráci s Poradňou pre poruchy kognitívnych funkcií so sídlom vo Fakultnej 

nemocnici v Motole. V prípade získania povolenia použiť zozbierané dáta pacientov bude 

s inštitúciou nadviazaný kontakt. Prostredníctvom psychológov a lekárov budú oslovení 

pacienti s narušenou kogníciou, aby participovali v štúdii. U seniorov, ktorým bol 

administrovaný test MMSE pred menej než piatimi rokmi, sa bude vo výskume pracovať s 

vtedy obdržaným skóre. MMSE bude administrované tým probandom, ktorým bol test 

administrovaný pred viac než piatimi rokmi. Výsledky budú seniorom objasnené 

pracovníkmi poradne. Po získaní informovaného súhlasu s účasťou v štúdii od tridsiatich 

                                                 
3
Metóda je obľúbená najmä kvôli nenáročnej a krátkej, maximálne desaťminútovej administrácii. Dĺžka 

iných metód sa pohybuje okolo dvadsiatich minút. Napriek svojej obľúbenosti je potrebné spomenúť limity 

testu MMSE, ktorými sú senzitivita na úroveň vzdelania,či neschopnosť určiť dôvod narušenia kognície 

(Folstein et al., 1975). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27536904
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seniorov bude oslovovanie zastavené. Seniori poskytnú svoje demografické údaje- vek, 

pohlavie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a veľkosť bydliska. 

Ďalej budú oslovení seniori s nenarušenou kogníciou prostredníctvom univerzít 

tretieho veku a klubov pre seniorov. Čo sa týka veku, úrovne vzdelania a veľkosti bydliska, 

budú vybraní probandi identickí so seniormi s narušenou kogníciou, za účelom eliminácie 

rušivých premenných. Pre uistenie sa o nenarušenej kognícii bude tejto skupina 

administrovaný test MMSE v dohodnutý deň. Súčasťou informovaného súhlasu pre túto 

skupinu budú informácie o výsledkoch MMSE – nižšie skóre znemožňuje ďalšiu 

participáciu, zároveň je to však skóre orientačné a pokiaľ by chceli výsledkom rozumieť 

viac, môžu sa ozvať na pripojené kontaktné údaje. Autorka by prípadne poskytla kontakt 

na odborníkov, ktorí by účastníkom ich skóre podrobnejšie objasnili a nasmerovali 

k potenciálne ďalším krokom. 

V oboch prípadoch budú seniori pozvaní participovať v štúdii o vnímaní, pričom 

budú informovaní o tom, že im bude premietané video zobrazujúce nenásilnú trestnú 

činnosť a o pár dní neskôr sa s nimi uskutoční rozhovor o videu z pozície svedka, ktorý 

bude zvukovo zaznamenaný. Budú oboznámení s tým, že môžu štúdiu kedykoľvek opustiť 

a že zozbierané dáta budú použité len pre účely štúdie a budú anonymizované. 

Podmienkou účasti v štúdii bude absencia závažných zrakových a sluchových problémov, 

ktoré by znemožňovali vnímanie či pochopenie videa (Wright & Holliday, 2007). 

5.4 Prípravná fáza 

Realizácii výskumu predchádzajú viaceré kroky. 

Prvý krok predstavuje oboznámenie sa autorky, realizátorkou rozhovorov, s 

metódou CI. Nakoľko v Českej republike doposiaľ neexistuje školenie v tejto metóde, 

príprava na rozhovory vedené touto metódou prebehne prostredníctvom samoštúdia 

podkladových materiálov pozostávajúcich predovšetkým z manuálov od autorov Fishera a 

Geiselmana (1992), Griffithsa a Milneovej (2010). Pred samotnou realizáciou rozhovorov 

si autorka vyskúša viesť CI s dobrovoľníkom, študentom psychológie, ktorému za to budú 

ponúknuté hodiny do predmetu Účast na psychologickém výzkumu.  

Druhým krokom bude nadviazanie kontaktu s budúcimi účastníkmi výskumu a 

zabezpečenie priestorov, v ktorých prebehne výskum. 
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Tretí krok spočíva vo výbere podnetového materiálu. Keďže sa jedná o populáciu 

seniorov, ktorá je považovaná za zraniteľnú (Bull, 2010), je dôležité, aby materiál 

nevyvolával zbytočný stres a nemal potenciál poškodiť účastníkov. Pre účely výskumu 

bude autorkou natočené dvojminútové video zobrazujúce fingovanú nenásilnú krádež 

v supermarkete. Tvorba videa prebehne v spolupráci s autorkinými známymi, ktorí jej 

udelia súhlas s použitím zvukového a obrazového záznamu a budú informovaní o použití 

videa len na výskumné účely. Pred natáčaním bude tiež získaný súhlas od vedenia predajne 

kvôli potenciálnym problémom s ochrankou. Sfilmovanie prebehne tesne po otvorení, kedy 

je v supermarkete najmenej ľudí. Na videu sa objaví mladý muž a mladá žena. Vo chvíli, 

keď žena na pár sekúnd opustí svoj vozík, aby si vzala z regálu prací prášok, muž ukradne 

z otvorenej kabelky položenej vo vozíku žene peňaženku a odíde. Videozáznam poskytuje 

množstvo detailov týkajúcich sa deja, osôb, objektov a okolia.  

5.5 Priebeh 

 Výskum je rozdelený do dvoch častí, pričom každá časť bude realizovaná v 

samostatný deň. V prvej časti bude účastníkom pustený videozáznam. Druhá časť 

pozostáva z realizácie kognitívneho interview. 

5.5.1 Zhliadnutie videa 

 Pred samotným premietaním budú účastníci autorkou informovaní, že im bude 

ukázané krátke video, o ktorom sa budú v ďalších dňoch rozprávať z pozície svedkov. 

Opäť im bude spomenuté, že môžu štúdiu kedykoľvek opustiť. Následne autorka opustí 

miestnosť, aby nebola prítomná pri sledovaní videa a tým bol zabezpečený silnejší transfer 

kontroly na účastníkov počas neskôr realizovaného interview. Autorka zatiaľ náhodne 

rozdelí účastníkov do šiestich skupín po desať. V týchto skupinách budú účastníci 

prichádzať ďalšie dni na druhú časť výskumu. Pokiaľ konkrétny deň účastníkovi nebude 

vyhovovať, autorka sa mu pokúsi priradiť iný. Následne budú účastníci požiadaní, aby o 

videu medzi sebou nekomunikovali.  

5.5.2 Časový odstup 

Predchádzajúce štúdie uskutočnili rozhovor so seniormi približne tridsať minút 

(McMahon, 2000; Wright & Holliday, 2007) alebo hodinu a pol (Prescott et al., 2011) po 

zhliadnutí videa. Vzhľadom na reálne podmienky vyšetrovateľov, kedy sa často k 

vypočúvaniu svedkov dostanú až niekoľko dní po udalosti, bol od zhliadnutia videa 

a prvých rozhovorov zvolený minimálny odstup dvoch dní. Ďalšie rozhovory prebehnú 
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vždy o deň neskôr. Priblíženie výskumu reálnym podmienkam je zvolené kvôli zvýšeniu 

ekologickej validity. 

5.5.3 Realizácia CI 

 V ďalšej časti budú realizované ECI so všetkými účastníkmi. Jednotlivé interview 

budú zvukovo zaznamenané pre účely ďalšej analýzy. Následne budú ciele výskumu 

účastníkom plne objasnené. 

5.6 Metódy spracovania dát 

 Zdrojom analýzy budú audiozáznamy realizovaných rozhovorov. Každý z 

rozhovorov bude prepísaný do doslovnej transkripcie (Hendl, 2016). Na prepise 

rozhovorov sa budú podieľať študenti psychológie, ktorým za to budú poskytnuté hodiny 

do predmetu Účast na psychologickém výzkumu. 

Analýza dát prebehne v dvoch krokoch a uskutoční sa v programe ATLAS.ti, 

fungujúcom na princípe zakotvenej teórie, v ktorom je možné text kódovať a následne 

kategorizovať. Kódy sú priraďované slovám či celým vetám, ktoré sú následne združené 

do kategórií (Hendl, 2016). 

 V prvom kroku budú analyzované dáta týkajúce sa prvej roviny cieľov výskumu, 

charakteristiky vybavených detailov, pomocou obsahovej analýzy (Hendl, 2016). Autorka 

a jeden dobrovoľník,
4
 ktorý nebude vedieť o zámeroch výskumu kvôli potenciálnemu 

vplyvu na jeho úlohu, vytvoria každý šablónu detailov súvisiacich s videom. Každému 

relevantnému detailu bude pridelený kód a následne jedna zo štyroch kategórií: osoba, 

objekt, okolie, dej. Šablóny budú porovnané a na základe dohody tvorcov z nich bude 

vytvorená výsledná šablóna, ktorá bude v analýze rozhovorov ďalej použitá. Pokiaľ 

účastník spomenie detail, ktorý sa nenachádza v šablóne, autorka ho porovná s videom a 

prípadne zaradí do šablóny a priradí mu kategóriu. 

 Jednotlivé rozhovory budú ďalej analyzované autorkou a ďalšími dobrovoľníkmi, 

ktorí nebudú vedieť o cieľoch výskumu, podľa vytvorenej šablóny. Každý rozhovor teda 

bude obsahovať štyri kategórie detailov, ktoré v ňom boli spomenuté. Detaily, ktoré budú 

zmienené viackrát, budú počítané iba raz a to vtedy, kedy boli prvýkrát spomenuté. Pokiaľ 

bude spomenutý detail neskôr vo výpovedi zmenený, bude skórovaná jeho posledná verzia. 

Ďalej budú detaily skórované z hľadiska presnosti: správny (korešponduje so šablónou), 

                                                 
4
 Budú oslovení študenti, ktorí pomáhali s transkripciou rozhovorov a bude vybraný jeden z nich. 
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nesprávny (odlišný od šablóny), konfabulovaný (vymyslený, v šablóne sa nenachádza). Pre 

hrubé skóre celkového množstva správnych, nesprávnych a konfabulovaných detailov bude 

vypočítaná zhoda posudzovateľov pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu. Detaily 

budú tiež klasifikované podľa fáze, v ktorej boli reportované. Každému interview bude 

priradené skóre presnosti, ktorá bude operacionalizovaná ako pomer celkového počtu 

správnych detailov a celkového počtu všetkých reportovaných detailov. Skóre presnosti 

bude priradené aj jednotlivým fázam. Presnosť bude vypočítaná v programe Microsoft 

Excel 2010.  

Pred realizáciou štatistickej analýzy bude otestované normálne rozdelenie dát 

pomocou Shapiro–Wilk testu. Pokiaľ sa normálne rozdelenie potvrdí, na testovanie 

hypotéz bude použitý T–test, nakoľko predpokladá normálne rozdelenie dát.  

Pre testovanie hypotéz H3, H5 a H6 bude použitý párový T-test, keďže budú 

porovnávané dva priemery kontinuálnych premenných. V prípade nenormálneho 

rozdelenia bude použitý Wilcoxon signed-rank test. 

Hypotézy H1, H2, H4 budú overené prostredníctvom nepárového T-testu, pretože 

budú porovnávané priemery tvorené dvoma nezávislými výbermi. V prípade nenormálneho 

rozdelenia bude použitý Mann–Whitney U test. 

Pre overenie hypotéz bola stanovená hladina významnosti α = 0,05. Pokiaľ by 

v analýze vyšla p-hodnota menšia ako zvolená hladina významnosti, výsledky budú 

označené za signifikantné. 

V ďalšom kroku bude uskutočnená exploratívna analýza, v ktorej budú dáta ďalej 

skúmané. Táto analýza bude môcť viesť k formulácii ďalších hypotéz, ktoré budú môcť 

byť v budúcnsti overené. Testovanie hypotéz a exploratívna analýza budú uskutočnené v 

programe Jamovi. 

Druhá časť analýzy bude venovaná druhej rovine cieľov výskumu, špecifickým 

fenoménom výpovede seniorov. Pre tieto účely budú použité doslovné transkripcie 

rozhovorov za použitia metód súvisiacich so zakotvenou teóriou. Hendl (2016) tvrdí, že 

„Cílem výzkumu, který vychází ze strategie zakotvené teorie, je návrh teorie pro fenomény 

v určité situaci, na niž je zaměřena pozornost výzkumníka. Vznikající teorie je zakotvená v 

datech, získaných během studie” (str. 128). Cieľom druhej roviny výskumu nie je návrh 
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teórie, ale mapovanie špecifických fenoménov dôležitých pre situáciu výsluchu. Pre túto 

analýzu bude náhodne vybratých desať rozhovorov. 

Dôležitým a opakujúcim sa prvkom budú priradené kódy, ktoré ďalej budú 

združované do nadradených kategórií. Na základe teoretickej časti je možno predpokladať, 

že hlavnými oblasťami budú oblasť kognitívnych schopností
5
 a interakcie s autorkou.

6
 

Kvalitatívny výskum však umožňuje v priebehu analýzy klásť nové výskumné otázky 

(Hendl, 2016). Takto vzniknuté kategórie umožnia ucelenejší prehľad o fenoménoch 

svedeckej výpovede seniorov v kontexte využitia metódy CI. 

5.7 Etika výskumu 

Problematickým aspektom výskumu sa zdá byť administrácia MMSE testu 

účastníkom,  ktorí sa ďalej štúdie nebudú môcť zúčastniť. Takáto situácia by mala byť 

náležite ošetrená, aby seniorom neostalo skóre nevysvetlené. Nižšie skóre môže u seniorov 

vyvolať obavy, či pocity zlyhania. Tento problém sa snaží autorka riešiť prostredníctvom 

informovaného súhlasu, kde budú uvedené jej kontaktné údaje, na ktoré sa účastníci môžu 

ozvať. Autorka seniorov môže vypočuť, podať im základné informácie o výsledkoch testu 

a odkázať ich na ďalšie kompetentné osoby. Takýmto spôsobom sa zdá byť síce otázka 

administrácie MMSE komplikovaná, včasné zachytenie narušenej kognície, ktoré je 

adresované, však môže byť pre seniorov prínosné.  

 Video bolo starostlivo natočené tak, aby nemalo potenciál poškodiť účastníkov 

a bolo uložené na externý disk autorky do zaheslovaného súboru. 

Včasné oznámenie, že sa o pár dní neskôr uskutoční rozhovor o videu cieli na to, 

aby sa nestalo, že seniori prídu na prvú časť štúdie a na mieste zistia, že druhej časti sa 

zúčastniť nechcú, či nemôžu. Týmto spôsobom do štúdie vstúpia participanti, ktorí počítajú 

s účasťou v ďalšej časti štúdie a výskmníci nemusia narýchlo zháňať ďalších účastníkov. 

Získané osobné údaje od participantov boli v priebehu štúdie anonymizované a 

spracované pod špecifickým kódom. Pre každého participanta bol vytvorený unikátny kód, 

ktorý sa prideľoval k MMSE skóre a rozhovoru a jeho ďalšej analýze. O kódoch vedeli 

okrem autorky aj dobrovoľníci pomáhajúci s analýzou dát, ktorí sa zaviazali používať 

                                                 
5
 Medzi oblasť kognitívnych schopností môžu patriť rečové schopnosti, pozornosť a kvalitatívny popis 

vybavených detailov. 
6
 Do oblasti interakcie s autorkou môže patriť miera kladenia odporu, ochota vypovedať, prejav napätia a iné. 
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získané dáta iba pre účely štúdie. Účastníci boli o tomto postupe informovaní v rámci 

informovaného súhlasu. 

U osôb s narušenou kogníciou, od ktorých by nemohol byť získaný informovaný 

súhlas z dôvodu ich stavu, by bol informovaný súhlas získaný od ich zákonných zástupcov. 

Účastníkom boli po skončení rozhovoru objasnené ciele výskumu a v prípade 

záujmu o výsledky výskumu mohli poskytnúť svoju e-mailovú adresu. Rovnako boli ciele 

výskumu objasnené dobrovoľníkom participujúcim na analýze dát. 

 Predpokladaná beneficencia návrhu výskumu spočíva v rozšírení poznatkov o 

svedeckej výpovedi seniorov pri použití metódy CI, ktoré môžu byť prínosom do ďalšej 

praxe. Vyššie spomenuté dôvody zase cielia na dodržanie zásady non-maleficiencie. 

6. Diskusia 

Navrhovaný výskum je inšpirovaný výskumami, ktorých ciele boli podobné 

(McMahon, 2000; Wright & Holliday, 2006, 2007). Pravdepodobne najväčším úskalím 

výskumu je jeho ekologická validita, ktorá je znížená v dôsledku viacerých aspektov. 

Prvým je použitie videozáznamu, ktorý je vybraný s cieľom nepoškodiť účastníkov. 

Video falošným svedkom neumožňuje osobnú účasť, uvedomiť si naliehavosť situácie, či 

vyvolať emócie, pričom všetky tieto faktory uľahčujú kódovanie informácií do pamäti 

(Mulligan & Hornstein, 2003). Zároveň je však facilitatívny efekt CI silnejší, čím viac sú 

podmienky výskumu podobné reálnym podmienkam (Memon et al., 2010). Videozáznam 

je však vo väčšine štúdií zvolený kvôli etickým aspektom výskumu. 

Opakovaným problémom štúdií je informovanie probandov o priebehu výskumu. 

Účastníci od oslovenia do štúdie vedia, že im bude pustené video zobrazujúce nenásilný 

trestný čin a že sa o ňom neskôr budú rozprávať. V reálnych podmienkach sa očití 

svedkovia vyskytujú na danom mieste bez toho, aby sa vedome sústredili na zapamätanie 

detailov. Je teda otázne, do akej miery sú výsledky z takto realizovaných štúdií 

zovšeobecniteľné do reálnych podmienok. Tento aspekt je však z hľadiska riešenia 

komplikovaný, keďže prevláda zásada non-maleficiencie a neoznámenie obsahu videa by 

mohlo svedka poškodiť. 
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Problematickým aspektom je tiež reprezentatívnosť výskumného súboru. V 

budúcnosti by bolo určite vhodné skúmať túto oblasť na reprezentatívnejšej vzorke. To by 

bolo možné pomocou viacerých realizátorov rozhovorov (Milne & Bull, 2002), ktorí by 

obsiahli väčšie množstvo vhodne vybraných účastníkov a ktorých technika vedenia 

interview by bola následne podrobená analýze. Väčší súbor by umožnil tiež porovnanie 

výpovedí mladších a starších seniorov. Zároveň sa jednalo o oportunistický výber, existuje 

teda riziko, že výsledky podliehajú aj motivácii účastníkov. Na druhej strane je však 

možné predpokladať, že motivácia sa vyskytuje u všetkých účastníkov a teda ich od seba 

neodlišuje. 

 Realizácia rozhovorov tiež prebehla samotnou autorkou, ktorá pozná ciele výskumu 

a svojimi očakávaniami mohla ovplyvniť spôsob vedenia interview, nakoľko sa jedná o 

pološtruktúrovanú metódu. Tento problém je možné minimalizovať tým, že rozhovory 

realizujú osoby, ktoré nepoznajú ciele výskumu (Searcy et al., 2001). To však 

predpokladané zdroje výskumu neumožňovali. 

 Ďalej je to časový odstup, ktorý je v reálnych podmienkach častokrát väčší, čo, 

samozrejme, môže znížiť množstvo zapamätaných detailov. Časový odstup dvoch 

a viacerých dní sa však zdá byť z doteraz realizovaných štúdií najdlhší. V budúcnosti by 

bolo vhodné overiť, či z metódy CI benefitujú seniori i po dlhšom časovom odstupe, alebo 

po opakovanom vypočúvaní touto metódou. 

Priemerné skóre seniorov v Českej republike v MMSE je 28±2 z dôvodu senzitivity 

testu na úroveň vzdelania. Je teda možné, že seniori, ktorí dosiahli v teste 26 bodov a mali 

nižšiu úroveň vzdelania, v skutočnosti nemali narušenú kogníciu a rovnako, seniori, ktorí 

dosiahli 28 bodov a mali vysokú úroveň vzdelania, už mohli mať narušenú kogníciu. Pre 

zjednodušenie vyhodnotenia a odporúčanie Bartoša a Raisovej (2016) však bola zvolená 

hranica 27 bodov. 

Cieľom výskumu bolo zistiť špecifiká použitia metódy CI u populácie seniorov. V 

ideálnom prípade by však bolo potrebné realizovať výsluch seniorov aj inou metódou, čo 

by umožnilo porovnať efektivitu metódy CI s inými vyšetrovacími postupmi u tejto 

populácie. Rovnako by bolo prínosné zamerať sa jednotlivé vybavovania stimulované 

konkrétnymi inštrukciami, čo by umožnilo porovnať efektivitu inštrukcií a početnosti 

vybavených detailov naprieč nimi. Výskum by sa tiež mohol zamerať na konkrétne 

kategórie detailov naprieč fázami u oboch skupín. Sledovaná by mohla byť miera 
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porozumenia jednotlivým inštrukciám a v dôsledku toho navrhnutá modifikovaná verzia CI 

pre danú populáciu. Otestované by mohli byť aj jednotlivé verzie MCI, ktoré dĺžku 

rozhovu skracujú a zároveň často kladú na realizátora rozhovu aj svedka nižšie nároky. 

Zovšeobecniteľnosť záverov štúdií týkajúcich sa CI je určite diskutabilná, nakoľko 

participantov väčšiny výskumov tvoria študenti psychológie a realizátormi sú výskumníci 

vediaci o vlastných zámeroch a cieľoch. Otázne je tiež zobšeobecnenie výsledkov štúdií na 

populáciu v Českej republike a na Slovensku. Veľa spomenutých limitov sa totiž zrkadlí 

v štúdiách opakovane. Je možné, že na závery vplývajú premenné, ktoré v súčasných 

a minulých výskumoch nie sú kontrolované. Medzi ne môže patriť napríklad vyššia miera 

extraverzie na strane participantov a realizátorov interview, odlišná úroveň vzdelania 

participantov, či motivácia podieľať sa na okolitom dianí, alebo fenomén locus of control. 

Veľmi prínosné sa zdajú byť terénne výskumy, ktoré vnášajú do použitia metódy CI nové 

impulzy a často poukazujú na fakt, že teória metódy je veľmi prepracovaná a príťažlivá, 

avšak tréning v nej je nedostačujúci a vyšetrovatelia z nej nebenfitujú v takej miere, ako by 

to bolo možné. 
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Záver 

Práca si kládla za cieľ predstaviť metódu kognitívne interview a jej ďalšie verzie 

a preskúmať špecifiká použitia tohto vypočúvacieho postupu u populácie seniorov. Aj 

napriek tomu, že kognitívne interview čelí kritike kvôli nárastu konfabulovaných detailov 

v porovnaní s inými používanými metódami, štúdie poukazujú na jej značný prínos 

v podobe signifikantného nárastu správnych detailov a ošetrenia potenciálneho napätia 

vyplývajúceho z výsluchovej situácie. Benefity prameniace z metódy sa však odvíjajú aj 

od schopností vyšetrovateľa, ktorý rozhovor vedie. 

Navrhovaný výskum približuje špecifiká užitia kognitívneho interview u populácie 

seniorov. Výskumý súbor zahŕňa aj seniorov s narušenou kogníciou, keďže ich svedeckej 

výpovedi doteraz nebola, oproti iným populáciám, veľmi venovaná pozornosť. Svojimi 

zisteniami by mohol pomôcť objasniť, ktorá z fáz metódy prináša presnejšie detaily. Ďalej 

umožní porovnať presnosť výpovede seniorov s nenarušenou kogníciou s presnosťou 

výpovede seniorov s narušenou kogníciou. Nakoniec poskytne náhľad do osobitých 

fenoménov, ktoré sa počas vedenia rozhovoru môžu vyskytnúť. Nakoľko bola doteraz 

realizovaná jediná štúdia týkajúca sa seniorov s narušenou kogníciou a použitia CI, 

výsledky návrhu výskumu by mohli predstavovať „odrazový mostík“ ďalších výskumov, 

ktoré by v budúcnosti s touto populáciou boli realizované.  
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Zoznam skratiek 

 

 

 

 

 

 

 

APA American Psychological Association 

CCR Category clustering recall – inštrukcia zhlukovania detailov do kategórií 

CI Cogitive interview - Kognitívne interview 

ECI Enhanced cognitive nterview - Rozšírené kognitívne interview 

MCI Modified cognitive interview - Modifikované kognitívne interview 
MMSE Mini-Mental State Examination  

  

  


