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Hedvika Boukalová byla přijata do prezenční formy doktorského studijního programu 
psychologie v oboru sociální psychologie v roce 2004 a toto studium nyní dokončuje 
v kombinované formě studia. Doktorandka velmi svědomitě a zodpovědně plnila všechny 
studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu, předepsané atestace s přehledem složila, 
velmi úspěšně proběhla její SDZK. V průběhu studia kvalitně realizovala řadu odborných 
aktivit výrazně překračujících běžné povinnosti doktorandů. 

Doktorské studium PhDr. Hedviky Boukalové bylo od samého počátku specializováno 
na forenzní psychologii. Do jisté míry tématicky a obsahově vyplývalo z práce diplomové a 
souviselo s prací rigorózní. Diplomová práce "Psychologická konzultační činnost při 
vyšetřování závažných trestných činů" a rigorózní práce s názvem "Možnosti rozvoje 
psychologické konzultační činnosti při vyšetřování násilných trestných činů" tématicky 
směřují do kriminalistické psychologie a předkládají u nás nová a málo řešená témata, ačkoli 
jsou psychologicky nanejvýš relevantní a bezesporu pro kriminalistickou praxi aktuální a 
cenná. 

Odborná a výzkumná činnost PhDr. Hedviky Boukalové je spjata s forenzní psychologií 
s přesahy do psychologie klinické a sociální. Má mj. zkušenosti z práce v Centru drogové 
prevence a krizové pomoci v Kladně, kde působí jako poradce a terapeut. V současné době 
absolvuje psychoterapeutický výcvik v dynamické daseinsanalyticky orientované 
psychoterapii. Ve výzkumných aktivitách je zapojena do řešení dílčího úkolu VZ MŠMT 
0021620841. 

V současné době Hedvika Boukalová působí jako asistent na katedře psychologie UK 
FF v Praze, do jejíž činnosti je aktivně a výrazně zapojena. Její pedagogické aktivity 
hodnotně využívají uvedené odborné aktivity a směřují do oblasti forenzní a sociální 
psychologie. H. Boukalová se podílí na výuce forenzní psychologie, aplikované sociální 
psychologie, metod sociální psychologie, psychologie ve vyšetřování násilné trestné činnosti. 
Úspěšně působí jako lektor v kurzech celoživotního vzdělávání. Podílí se na výuce pro 
studenty programu ERASMUS a ECES (Selected topics of forensic psychology). 

Publikační činnost doktorandky je rozsáhlá, výsledky samostatné i týmové práce 
publikuje v časopisech, sbornících či jako kapitoly v monografiích. Je spoluautorkou a 
spolueditorkou učebního textu Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie (Karolinum, 
Praha 2006), které svým zaměřením je první svého druhu na FF UK v Praze. Aktivně se též 
účastnila řady konferencí u nás i v zahraničí. 

V předložené disertační práci se PhDr. Hedvika Boukalová věnuje problematice 
psychologických souvislostí ve vyšetřování násilné trestné činnosti. Studie má teoreticko 
empirický charakter s výrazným aplikačním akcentem. Cíle disertační práce jsou spojené s 
psychologickou konzultační činností ve vyšetřování trestných činů. Výslech, rekonstrukce, 



rekognice a konfrontace, jakožto důležité procesní úkony, mají řadu psychologických 
souvislostí, které autorka dobře prezentuje a zároveň nabízí jejich uplatnění při řešení 
konkrétních případů trestné činnosti. Relevantním východiskem pro zpracování příslušného 
tématu je reflektování právních a zejména adekvátně šířeji deklarovaných 
sociálněpsychologických podmínek vyšetřování trestné činnosti. V daném kontextu jsou 
např. zajímavě uvedeny poznatky věnované lživé výpovědi, problematice sociálního tlaku ve 
vyšetřování, vyšetřovacích technik a postupů aj. 

Oceňuji, že teoretický poznatkový materiál, který vznikl na základě důkladného 
zpracování celé řady odborných zdrojů (převážně cizojazyčných) 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 u nás. Jedná se o 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. 

Předložená disertační práce je v našich podmínkách originálním vstupem do 
psychologických souvislostí praxe objasňování trestných činů. Je v ní zřejmý dlouhodobý 
zájem autorky o problematiku. Pečlivá a poctivá práce se odráží v teoretické i empirické části 
práce. S kritickým náhledem jsou podány i závěrečné návrhy a doporučení. Jednotlivé části 
práce jsou přehledné, dobře strukturované, kvalitně formálně zpracované.Výsledky 
přesvědčivě, věrohodně a realisticky ukazují možnosti využití v kriminalistické praxi. Celkově 
předloženou práci považuji za zdařilou, kvalitní a ve všech částech kvalifikovaně 
provedenou. 

PhDr. Hedvika Boukalová činnostmi ve svém doktorském studiu i svou disertační prací 
jednoznačně prokázala schopnost vědecké práce. Požadavky doktorského studia naplnila 
vrchovatě. 
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