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VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

INTERAKCE A KOMUNIKACE 

VE VYŠETŘOVÁNÍ NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, 

Spolupráce psychologů a vyšetřovatelů trestných činů ztrácí stále více na 
nahodilosti a stává se nezbytnou potřebou. Psychologická konzultační činnost 

v oblasti odhalování a vyšetřování trestných činů získala v průběhu let své 
opodstatnění a v případě některých závažných trestných činů se jeví jako nutná. 
Výslech, rekonstrukce trestného činu, rekognice a konfrontace, jakožto důležité 
procesní úkony mají řadu psychologických pravidel, které lze úspěšně uplatnit 
v řešení konkrétních případů. 

Autorka předložené disertační práce se dlouhodobě věnuje uvedené 
problematice (viz: diplomová a rigorózní práce, řada odborných studií a statí). Její 
systematický a odborně fundovaný zájem se zúročuje i v uvedené práci, která má 
teoreticko -empirický charakter. 

Východiskem pro zpracování příslušného tématu je reflektování právních a 
psychologických podmínek vyšetřování trestné činnosti. V daném kontextu jsou 
uvedeny jednotlivé procesní úkony, pozice účastníků, druhy trestné činnosti, 
zkušenosti s pácháním a vyšetřováním trestné činnosti, časové parametry, množství 
a kvalita informací apod. Logicky navazuje kapitola zahrnující sociálněpsychologické 
podmínky vyšetřování (dimenze rolí, přehled chyb v sociální percepci a prvky zátěže 
účastníků vyšetřování). 

Své opodstatnění má i následná analýza motivace vyšetřovaného k účasti 
v trestním řízení, jeho sugestibilita a případná existence duševních poruch a nemocí 
(zvl. dětí a mladistvých). Samostatnou kapitolu tvoří výpověď jako výsledek interakce 
vyšetřovatele s vyšetřovaným (příjem, uchování, vybavení informací), problémové 
situace v procesu vyšetřování. Zvláště přínosné jsou v této souvislosti subkapitoly 
věnované lživé výpovědi. 

Velice kvalitně a s využitím nejnovějších poznatků je zpracována problematika 
sociálního tlaku ve vyšetřování. Podrobně jsou popsány strategie vlivu "alfa a 
omega", zdroje odolnosti vyšetřované osoby vůči tlaku vyšetřovatele a také postupy 
jeho zdolávání. Tlak je v této specifické interpersonální situaci si vyžaduje rozbor, 
neboť jeho vliv na proces vyšetřování má zásadní vliv. 

Analogicky osobnosti vyšetřovaného je věnována pozornost i osobnosti 
vyšetřovatele. Součástí pojednání je analýza pracovních podmínek vyšetřovatele, 
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jeho stabilní a variabilní osobnostní charakteristiky, přijetí dané role a předpokládané 
dovednosti, zvl. komunikační. 

Následující rozsáhlá 7. kapitola se zabývá výslechovými postupy a technikami. 
Od vyšetřovacích verzí je odvíjeno jejich pojetí a klasifikace, místo a význam 
v procesu vyšetřování. Prezentován je komplexní výslechový postup podle Reida 
sestávající z devíti kroků v rámci tří fází. Přes podrobný popis uvedeného postupu, 
uvádí autorka i možná nebezpečí jeho aplikace ve vyšetřovací praxi. Její kritický 
náhled je propojen i do závěrečné subkapitoly teoretické části práce, která je 
věnována různým druhům doznání. 

Veškerý teoretický poznatkový materiál je využit v empirické části práce. 
Výzkumné cíle jsou specifikovány do dvou fází. První je orientována na výslechové 
techniky- na jejich znalost a využitelnost ve vyšetřovací praxi. Jedná se kvalitativní 
výzkumnou sondu. Její výsledky byly jednotlivě i souhrnně relevantně popsány. 

Cílem druhé fáze výzkumu bylo poznání komunikace mezi vyšetřovatelem 
(vyšetřovateli) a vyšetřovanou osobou v rámci konkrétního vybraného procesního 
úkonu, zjištění šíře použitých technik a zhodnocení možnosti užití kvalitativního 
přístupu k analýze interakcí ve vyšetřování. V jednotlivých podkapitolách je podrobně 
popsán výzkumný materiál a postup jeho analýzy, základní charakteristiky interakce, 
komunikace vyšetřovatelů a použité výslechové techniky, komunikace obviněné a 
znalkyně, včetně adekvátních analýz. Kapitolu uzavírá návrh dimenzí a vztahů 
vybraných kategorií na základě axiálního kódování. 

Seznam domácí i zahraniční literatury je rozsáhlý a v disertační prac1 Je 
adekvátně uplatňován. Formální úprava textu je v souladu s požadovanými nároky. 
V souvislosti s možností dalšího využití disertační práce pro didaktické účely 
upozorňuji na složitost a menší srozumitelnost některých souvětí. 

Závěr 

Předložená disertační práce je průkopnickým vstupem do oblasti praxe 
vyšetřovací či objasňování trestných činů. Je v ní patrný dlouhodobý kontinuální 
zájem autorky o uvedenou problematiku a zároveň otevírá prostor pro další 
výzkumná bádání. Pečlivá a poctivá práce se odráží v teoretické i empirické části 
práce. S kritickým náhledem jsou podány i závěrečné návrhy a doporučení. 

Disertační práci d o p o r u č u j i k úspěšné obhajobě. 

,j 

;(I i I 
• ~, 1 tL 
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