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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

„Psychologické aspekty sugestibility v kontextu vyš etřování trestné činnosti,“  

 

kterou předkládá 

Bc. Tereza Kožušníková 

 

Záměrem autorky bylo vytvořit v rámci diplomové práce výstup s praktickým, aplikovaným 

přínosem a rozhodla se tedy v kontextu zvoleného tématu převést do našich podmínek i konkrétní 

diagnostický nástroj – Gudjonssonovu škálu sugestibility. Velký aplikovaný potenciál má ovšem i 

samotné téma výslechové sugestibility. 

V teoretické části práce se věnuje vymezení konceptu sugestibility v rámci výslechu a objasnění 

jejího vztahu k jiným pojetím sugestibility objevujícím se v rámci psychologie. Uvádí nejvlivnější 

výzkumníky zabývající se výslechovou sugestibilitou a odlišnosti jejich pojetí. Podrobněji se pak 

věnuje Gudjonssonově koncepci. V rámci třetí kapitoly se pozornost zaměřuje na psychologické 

souvislosti výslechové sugestibility, které jdou jak směrem osobnostních charakteristik, vlivu 

psychopatologie na sugestibilitu, tak směrem mapování interpersonálního vlivu na tento fenomén. 

Čtvrtá kapitola se již specificky věnuje Gudjonssonovým škálám sugestibility, jež podchycují, 

kvantifikují, reakce osob na sugestivní působení v rámci výslechové situace. Zahrnuta je i kritická 

reflexe této metody dalšími odborníky v oblasti. Teoretická část přináší nejen seznámení se 

specifickou koncepcí a metodou, ale také s fenoménem, který je, zejména v rámci výslechové 

praxe stále opomíjen a není adekvátně podchycen ani forenzními psychology. 

V rámci empirické části práce autorka provádí adaptaci metody, strukturovaně seznamuje 

s jejími jednotlivými kroky a jejich výstupy. Staví na vzorku 142 respondentů, který, vzhledem 

k časové i obsahové náročnosti administrace testu je značně rozsáhlý. Výstupem jsou také pokyny 

k administraci, interpretaci a využití v českém jazyce. Autorka porovnává výstupy s původní formou 

testu i s dalšími adaptacemi metody. Výstupy jsou adekvátně diskutovány. Samostatná práce na 

adaptaci metody vyžadovala nejen odborný vhled do problematiky, ale také velmi systematickou a 

strukturovanou činnost, pečlivost v dodržení a naplnění všech kroků, kterou autorka osvědčila ve 

vrchovaté míře. Výstupy navíc potvrzují možnosti užití metody v našich podmínkách, podařilo se tak 

naplnit i aplikovaný cíl práce. 

Práce vychází z množství především zahraniční odborné literatury. 

 

Tereza Kožušníková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: výborně. 
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Praha 8. 5. 2015                                                                             PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


