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Předložená diplomová práce je z oblasti forenzní psychologie a věnuje se psychologicky zajímavé a 
prakticky významné problematice podpory přípravného řízení ve vyšetřování trestných činů. 
Speciálně jde o kognitivní interview jako jednu z možných metod interakce (komunikace) 
vyšetřovatele s osobami, které vstupují do přípravného řízení (zejména svědky). Diplomová práce 
je ucelenou teoreticko-empirickou studií vysoké úrovně ve všech směrech, která patří mezi 
nemnohé takto odborně zaměřené a rozsáhlé studie u nás. Dobře ji charakterizují slova: ucelená, 
kvalitní, důkladná, podrobná, logicky uspořádaná, metodologicky korektní, čtivá. Domnívám se, že 
alespoň některé části diplomové práce této kvality by měly být publikovány. 

Jde o velmi rozsáhlou diplomovou práci, která je však tematicky jasně ohraničená, obsahově a 
věcně sevřená i vhodně strukturovaná. V literárně přehledové části autorka text otevírá stručným, 
ale účelným vymezením pojmů důležitých pro problematiku v rovině teoretické i empirické 
s akcentem na psychologické souvislosti. Těžiště literárně přehledové části je ve 3. – 5. kapitole, ve 
kterých autorka předkládá ucelené poznatky o kognitivním interview, jeho smyslu a možnostech 
využití. Postupuje od základního představení tohoto postupu k možnostem využití v policejní praxi 
obecně a vhodným modifikacím pro specifické skupiny. Kritický náhled na metodu CI a možnosti 
jejího využívání v praxi dokladuje vhodně vybranými ilustracemi. Nechybí sumarizace příznivých 
efektů i úskalí CI. 

Z textu je zřejmé, že si autorka je vědoma relevantních právních i kriminalistických souvislostí, ale 
důsledně dodržuje primárně psychologický výkladový rámec. Pro účely této práce autorka 
důkladně zpracovala řadu relevantních odborných pramenů, s více než adekvátním zahraničním 
zastoupením (odborné zdroje jsou uvedeny na stranách 140 – 156!). Do své práce zapracovala i 
studie nejnovější. 

Empirická část opět velmi pečlivě a srozumitelně představuje dvě na sebe navazující, ale 
metodologicky odlišné části empirického šetření. Dobře se v realizaci i výsledcích doplňují – tj. 
autorka využila jak dotazování (rozhovory) s policisty k vyšetřovací praxi, tak analýzu 
videozáznamů z výslechové praxe. Kombinaci těchto postupů pro odpovědi na výzkumné otázky 
považuji za vhodné, i když nejen časově dosti náročné. Všechny postupy, soubory respondentů a 
způsoby sběru dat i jejich zpracování jsou adekvátně popsány. V cílech výzkumu, jeho výsledcích i 
diskuzi je zřejmé propojení s literárně přehledovou částí. Výsledky jsou precizně formulovány i 
prezentovány. Diplomovou práci uzavírá rozsáhlá a zralá diskuze, která nevynechala žádný aspekt 
realizace celého diplomového projektu. Závěr je střízlivým uzavřením celé práce.  

Formální uspořádání práce je adekvátní, snad jen lze uvést, že obsah práce je až příliš podrobně 
strukturovaný a v empirické části jako názvy subkapitol jsou uvedeny jen obecné kroky výzkumu 
(tudíž pro zvídavého čtenáře chybí v názvech jejich obsahová reflexe či pojmenování). Z hlediska 
významu práce jde o nicotnou formální poznámku. Z formálního hlediska také oceňuji, že autorka 
v úvodu své práce jasně vymezila návaznost na předchozí bakalářskou práci. 



K žádné části předložené diplomové práce nemám zásadní připomínky, ale ráda bych předložila 
náměty pro odbornou diskuzi při obhajobě této práce:  

• Ve 3. kapitole jsou uvedeny příznivé efekty i úskalí kognitivního interview. Zajímalo by mě, i 
s ohledem na výsledky empirického šetření v rámci této diplomové práce realizovaného, 
která úskalí autorka považuje v současné době za zásadní v naší policejní praxi pro efektivní 
využívání popisované a zkoumané metody.  

• Co znamenají prezentované výsledky pro naší policejní praxi? Je prostor pro jejich využití? 

• Autorka zmiňuje náměty na další výzkum: který z nich by měl mít podle jejího názoru u nás 
prioritu? Kdo by ho mohl garantovat? 

 

Závěr: 

Bc. Julie Gábrišová předložila práci, která bezezbytku splňuje všechny požadavky na diplomové 
práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. 
Navrhuji tuto diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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