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Společenská závažnost a aktuálnost tématu: 

Společenská závažnost tématu předložené dizertační práce "Vybrané psychologické 
charakteristiky interakce a komunikace ve vyšetřování násilné trestné činnosti" je spatřována 
zejména v následujících souvislostech: 

• trend nárůstu trestné činnosti včetně násilné a kvalifikované kriminality je jedním ze 
závažných problémů současné společnosti; 

• tento trend přináší i relativně novou skladbu pachatelů, kdy mnozí z nich jsou na velmi 
dobré intelektové úrovni včetně vyšší vzdělanostní úrovně 

• vysoké nároky na dodržování etiky a spravedlnosti celého (zejména) trestního řízení 
vyžadují všestranně připravené orgány činné v trestním řízení a to nejen po stránce 
právní, ale i psychologické 

• psychologický rozměr všech aktérů (zejména) trestního řízení (tak, jak je má na mysli 
současná forenzní psychologie ve svém předmětu zkoumání) je jedním 
z rozhodujících atributů jeho správnosti včetně výsledku řízení jako takového 

• interakce mezi vyšetřovatelem a vyšetřovaným je významným atributem nejen po 
stránce právní "čistoty" procesního úkonu, ale má významný rozměr etický a 
psychologický (a to i ve vztahu k někdy ještě opomíjené viktimologii) 



Smysl a hlavní cHe dizertační práce 

Smysl a cíl dizertační práce autorka vymezila do několika vzájemně propojených a 
doplňujících se oblastí. Základním cílem je sociálně psychologický pohled na interakci mezi 
vyšetřovatelem a vyšetřovaným, dále motivaci vyšetřované osoby k účasti v trestním řízení. 
Neopomíjí ani některá úskalí výslechové situace, např. nesprávné kladení otázek. Autorka 
rovněž podrobně a velmi zdařilým způsobem rozpracovává problematiku věrohodnosti 
výpovědi. 

Tato svá východiska testovala v empirické části práce, která vhodně dokresluje výše 
naznačená témata. 

Metodologie dizertační práce: 

Předložená práce obsahuje 151 stran textu a 2 strany příloh. V seznamu literatury je uvedeno 
75 titulů české i zahraniční odborné literatury. 

Vytyčenému cíli a s ním spojeným záměrům odpovídá metodologie zpracování tématu. 
Autorka provedla kvalitativní výzkum, rozdělený do dvou fází. V první fázi vedla rozhovory 
s vyšetřovateli, ve druhé části analyzovala videozáznam trestního úkonu prověrky výpovědi u 
trestného činu vraždy. Obě tyto pasáže jsou zpracovány přehledně, mají logickou strukturu, 
interpretace zjištění i následná diskuze plně vyhovují nárokům kladeným na dizertační práci. 

Výsledky práce a nové poznatky 

V 1. kapitole teoretické části (s. 1 0-15) jsou nejprve popsána vybraná teoretická východiska, 
zejména smysl a funkce právně kriminalistických podmínek vyšetřování trestné činnosti. 

Autorka zde s odkazy na odbornou literaturu popisuje základní témata této problematiky 
včetně vazebního stíhání. 
Ve 2. kapitole (s. 15-21) V této kapitole se autorka zabývá sociálně psychologickými 
dimenzemi rolí vyšetřovatele a vyšetřovaného, aby se pak logicky dále zabývala některými 
chybami v sociální percepci. Je nutné dodat, že dr. Boukalová nesklouzává k zbytečné 
popisnosti tohoto lákavého tématu. Kapitola je zpracována tak, že se v ní bez problémů 
orientuje i ten, kdo by se s danou problematikou teprve seznamoval. 
Kapitola 3. (s. 22-40) je věnována vybraným podmínkám na straně vyšetřovatele. V úvodu 
nacházíme problematiku motivace vyslýchaného a to nejen z pozice obviněného, ale i svědka, 
poškozeného atd. Autorka se rovněž zmiňuje o pokusech o typologie pachatelů, kde odkazuje 
především na práce Douglasovy a Inbaumovy. Lze uvítat její upozornění na určitá úskalí 
někdy příliš nekritické aplikace těchto typologií do konkrétní situace (případu). Další dvě 
podkapitoly - sugestibilita ve výpovědi a role dušeních poruch nesou opět ověřený rukopis 
autorky, jejíž práce je charakterizovaná systematičností, jasností a srozumitelností myšlenek i 
jejich sledu. Připomenutí poruch specifických pro dětskou populaci a mladistvé je 
významným počinem, který bývá někdy, a to i v odborné literatuře, spíše jen zmíněn než 
podrobněji popisován. 



Kapitola 4. (s. 41-51) se zabývá jedním z hlavních témat předmětu zkoumání kriminalistické 
psychologie - výpovědí jako výsledkem interakce vyšetřovatele s vyšetřovaným. PhDr. 
Hedvika Boukalová nejprve popisuje dvě základní otázky věrohodnosti výpovědi, které 
směřují k přesnosti a ke lži. Zabývá se jejich tříděním, ale i psychickými procesy, které lež 
provázejí a možnosti jejího rozpoznání ze strany vyšetřovatele. 
Kapitola 5. (s. 52-69) Autorka se v této kapitole zabývá charakteristickou sociálního tlaku ve 
vyšetřování závažné trestné činnosti. Podrobně rozebírá a popisuje alfa a omega strategie 
vlivu, a to obsáhle a srozumitelně. Opět v této pasáži, podobně jako v celé práci, vyniká 
schopnost dr. Boukalové pro systematický, přehledný a přitom odborně velmi hutný výklad. 
To se týká i podkapitoly o překonání odolnosti vyšetřovaného vůči tlaku vyšetřovatele. 
Kapitola 6. (s. 70-82) se zabývá zejména některými psychologickými aspekty osobnosti 
vyšetřovatele, zvláště jeho specifickými dovednostmi. Práce velmi inspirativně poukazuje i na 
skutečnost, že vyšetřovatel musí disponovat rovněž specifickými dovednostmi i vlastnostmi 
osobnosti S tím se následně pojí i nutnost umění komunikace a to často v emočně vypjatých 
situacích. Podobně je tomu s reakcí vyšetřovatele na častou situaci při výslechu -lhaní. 
Kapitola 7. (s. 83-102) pak tvoří logicky vyústění práce i v návaznosti na pojetí výzkumů, 
které obsahuje empirická část dizertační práce. Autorka, dle názoru hodnotitele, zde velmi 
podrobně, obsáhle a přehledně zpracovává výslechové postupy a zabývá se jimi jak z pohledu 
použité odborné literatury, tak je doplňuje i vlastními názory a zhodnocením. 
Kapitola 8. (s. 103-145) je tvořena empirickou částí práce. Dr. Hedvika Boukalová si 
stanovila dva výzkumné cíle, které rozdělila do dvou fází výzkumu. Tvořily ji v první fázi 
rozhovory s vyšetřovateli, kde výzkumnou otázkou byla znalost a použitelnost různých 
vyšetřovacích technik v komunikaci se zapírajícím obviněným. Autorka velmi podrobně 
rozepisuje výsledky, které zjistila a interpretuje je. Druhou fází výzkumu byl videozáznam 
trestního úkonu prověrky výpovědi v rámci vyšetřování. Zde je podrobně analyzován celý 
záznam procesního úkonu. Autorka práce jeho jednotlivé části (odpovědi obviněné), 

vyhodnotila a dala je do souvislostí. To vše posuzovala s ohledem na použité vyšetřovací 
techniky,. 
Souhrnně lze konstatovat, že se provedený výzkum tedy soustředil na znalosti výslechových 
technik; ve druhé fázi na konkrétní výskyt a použití technik u konkrétního případu. 

Význam práce pro společenskou praxi a další rozvoj vědy 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a přínosnou studii, která významně přispívá ke 
zkvalitnění aplikace psychologie do forenzní praxe. Její hlavní přínos spatřuji, jak je uvedeno 
výše, ve schopnosti autorky zpracovat velice čtivým, přístupným a přitom odborně 

erudovaným způsobem náročné a citlivé téma vedení výslechu. Je patrné, že text je zpracován 
již zkušenou autorkou odborných statí. PhDr. Hedvika Boukalová rozšiřuje ne příliš početné 
řady autorů, kteří se tématu výslechu věnují z psychologického hlediska. Dle názoru 
hodnotitele by mohla předložená dizertační práce po drobných úpravách didaktického 
charakteru (např. výraznější rozčlenění odstavců atd.) sloužit jako velmi prospěšný studijní 
text pro studenty nejen psychologie, ale např. i pro vzdělávání vyšetřovatelů a dalších lidí 
z okruhu forenzní praxe. 



Přínos dizertační práce : 

uvedené analýzy a poznatky významně přispívají ke kritickému zhodnocení a hledání 
forem a metod zkvalitnění práce vyšetřovatelů; 
získané poznatky rovněž přímo ukazují na náročnost práce vyšetřovatele, zejména s 
pachateli kvalifikované závažné trestné činnosti; 
jde o ojedinělou, velmi zdařilou a přínosnou forenzně-psychologickou studii, která 
charakterem svého zpracování osloví i "nepsychologickou" část pracovníků ve 
forenzní oblasti 
práce dokumentuje potřebnost až nezbytnost (!) důsledné a kvalitní psychologické 
celoživotní přípravy a vzdělávání vyšetřovatelů 

Předložená dizertační práce splňuje stanovené podmínky, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 

V Liberci 14. července 2009 

PhDr. Jan Sochůrek, PhD. 
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