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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá některými formami využití forenzní psychologie ve 

vyšetřovací praxi. Forenzní psychologie představuje podobor psychologie zabývající se jejím 

využitím v právu. V této práci jsou popsány základní historické milníky tohoto oboru. Dále je 

popsáno zakotvení právních institutů umožňujících využití tohoto oboru v praxi. 

Po tomto uvedení do problematiky je zbývající část diplomové práce věnována vybraným 

formám využití forenzní psychologie v praxi. Konkrétně se jedná o psychologické profilování 

a psychologii výslechu.  

Psychologické profilování je novější metodou, která na základě nalezených důkazů vytváří 

předpokládaný profil pachatele. Ten zpravidla obsahuje údaje o pohlaví, věku, možném 

zaměstnání nebo o sociální integraci pachatele. Profil může být také zaměřený na geografické 

rozvržení míst spáchaných deliktů a na základě nich je pak určená oblast pravděpodobného 

bydliště pachatele. V části věnované tomuto oboru jsou popsány obě tyto varianty. Je zde také 

popsán historický vývoj tohoto oboru a některé ze studií jemu věnovaných, které v průběhu let 

byly realizovány. V práci je poukázáno na rozpory panující ohledně využitelnosti tohoto oboru. 

V části věnované psychologickému profilování je jeho využití popsáno na několika 

případových studiích a jsou také popsány specifické problémy profilování různých typů 

trestných činů. 

Třetí a poslední část práce je věnovaná problematice psychologie výslechu. Tento obor se snaží 

přispět k vedení výslechu takovým způsobem, který umožní získání co možná největšího 

množství informací a zároveň minimalizuje traumatizaci vyslýchaného, především pokud se 

jedná o oběť trestného činu nebo o dítě. V práci jsou popsány možné chyby ve vnímání výslechu 

ze strany vyslýchajícího a jsou zde také popsány neverbální projevy a jejich význam. V této 

souvislosti je také poukázáno na rozpory ve vnímání některých neverbálních projevů. Dále jsou 

popsány některé taktiky vedení výslechu a následně navazující problematika falešných doznání. 

V části věnované psychologii výslechu je také obsažen rozhovor s kriminalistou na téma 

využívání těchto taktik v jeho praxi. Samotný závěr práce je pak věnován specifickým otázkám 

výslechu obětí trestných činů a výslechu dětí.  

 


