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1. Úvodní slovo 
 

Předložená disertační se zaměřuje na lhaní a lež jako na důležité sociální fenomény, se 

kterými se setkáváme v každodenním životě a které je zároveň možné využít i v rámci 

odborného psychologického působení například ve forenzní psychologii ke zmíněné detekci lži. 

Poznatky jsou ovšem aplikovatelné i v širším sociálně-psychologickém kontextu. Dále jsou 

analyzovány dva odlišné přístupy k výzkumu detekce lži z hlediska jejich přínosů a možných 

úskalí. První z nich sleduje vybrané proměnné ve vztahu k přesnosti detekce lži u studentů 

oboru psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

druhý je zaměřený na přesnost detekce lži u příslušníků Policie České republiky, tedy skupiny 

respondentů, která se s úlohou rozlišovat pravdu a lež setkává při výkonu své práce. 

 

2. Teoretická východiska 
 

Teoretická část dizertační práce v šesti oddílech pojednává o poznatcích z oblasti (1) lhaní a 

lži obecně, (2) lhaní u dětí a následně (3) lhaní u dospělých, (4) lhaní jako druhu 

interpersonální komunikace, (5) aplikace poznatků do forenzní psychologie a (6) speciálních 

oblastí interakcí a jevů, zaměnitelných se lhaním. 

V první části se věnujeme vymezení obecných poznatků o lhaní a lžích, včetně definic a 

různých pohledů z oblastí filozofie, ekonomie, literatury nebo neuropsychologie. Na řadě 

rozdílných přístupů dokumentujeme obtížné vymezení definice lhaní (přehled viz Mahon, 2009). 

Přesto lze nalézt některé společné prvky většiny definic, jak je nutnost úmyslu oklamat. 

Definice lhaní se stává problematickou také v případě sebeklamu, na který poukazujeme jako na 

možný intrapersonální způsob komunikace. Lhaní v dyádě pak můžeme vysvětlit pomocí 

konceptu interpersonální komunikace, jak je vidět v průběhu dizertační práce. Typologie lží je 

bohatá a zahrnuje kromě základního dělení lží na závažné a sociální i jiná dělení například dle 

míry pozměnění informace nebo dle účelu, který má lež plnit (Vrij, 2008). Pro doplnění je na 

závěr kapitoly zařazena také část věnovaná pravdě a různým přístupům k ní. 

 

 V části věnované lhaní u dětí se od obecných poznatků přesunujeme k pohledu na lež 

skrze vývojové hledisko. Ukazuje se, že dovednost lhát se u dětí objevuje v poměrně raném 

věku již okolo 2 a půl let (Ahern, Lyon, Quas, 2011) a je podporována rodinnou i předškolní 

výchovou, oceňující prosociální aspekty chování, které s sebou v řadě případů nesou právě tzv. 

sociální nebo bílé lži (Talwar, Murphy, Lee, 2007). Na dovednost lhát se díváme také 
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z genderového hlediska, neboť výchovný přístup k dětem se liší v závislosti na jejich pohlaví. 

Důležitou roli plní také kultura, ve které děti vyrůstají. Individualistické společnosti podporují 

zaměření na sebe a vlastní prezentaci, zatímco v kolektivistických společnostech je důležité 

sledovat zájmy skupiny, což se odráží i v typech lží, které tyto společnosti preferují (Heyman, 

Sweet, Lee, 2009). Mezikulturní rozdíly mají vliv i na morální hodnocení lží a proto mohou 

ovlivňovat vnímání správnosti lží jak svých, tak ostatních. Povědomí o vývojových aspektech 

lhaní může být důležité ve forenzní oblasti, kde například výpovědi dětských svědků mohou být 

výrazně ovlivněny věkem svědka, rodinnou výchovou, chápáním prosociálního chování nebo 

právě kulturou, ze které dítě pochází. 

Třetí oddíl v návaznosti na předchozí shrnuje v současnosti známé poznatky z oblasti lhaní 

u dospělých. Tyto informace ze zahraničních zdrojů jsou navíc podpořeny dřívějším výzkumem 

autorky provedeným v České republice (Mynaříková, 2012). Ukazuje se, že naše lži jsou 

motivovány nejen zaměřením na sebe či na druhé, ale také tím, co chceme získat a čemu se 

vyhnout. Výzkum v České republice na rozdíl od zahraničních studií (např. DePaulo, Kashy, et 

al., 1996) poukázal na tendenci mužů preferovat ve zdvořilostních situacích prosociální lži, obě 

pohlaví však souhlasně se zahraničními výzkumy přiznávají, že lžou velmi často. V zahraničí se 

udává frekvence například i 1 – 2 lži na každých 10 minut konverzace (Tyler, Feldman, 

Reichert, 2006). Kromě genderových rozdílů hrají významnou roli i vztahy mezi komunikačními 

partnery. Vlivem řady sociálních faktorů, jako je norma reciprocity, snaha vyhnout se 

nepříjemnému nebo potřeba udržení intimních vztahů pod vlivem vzniklého závazku dochází ve 

vztazích často k záměrnému přehlížení partnerových lží (Cole, 2001).  

Čtvrtý oddíl se dívá na lhaní jako na součást komunikace a popisuje jednotlivé aspekty 

lhaní zasazené do kontextu komunikačního toku. Sledujeme zde cestu lži od motivace lhoucí 

osoby přes kódování lživé informace vedoucí ke snaze o co nejvěrohodnější verbální, 

neverbální i paraverbální projevy, které lež doprovázejí až po dekódování lživé informace 

příjemcem a efekt lži na něj. Díky popisu toho, jak se lež v našem chování může projevovat a 

jaké mylné představy se s projevy lží často spojují, se dostáváme od produkce lží do oblasti 

jejich detekce, která představuje spojení tématu s oblastí forenzní psychologie. Snažíme se určit 

možné osobnostní proměnné, které by mohly souviset s dovedností úspěšně detekovat lež. 

Naznačená spojitost detekce lži s mírou emoční inteligence (Costanzo, Archer, 1993) umožnila 

stanovit i směřování výzkumných studií, doprovázejících dizertační práci. Pozornost je 

věnována i úzké skupině osob s nadprůměrnou dovedností detekovat lež, tzv. wizardům 

(Ekman, O´Sullivan, 1991). Zmíněny jsou také specifické jevy, které jsou často zaměňovány se 

záměrným lhaním. Jedná se například o uvádění nepravdivých informací vlivem amnézie, 
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falešných vzpomínek nebo poruchy osobnosti, jako je tomu u patologického lhaní (Ekman, 

2001; Nash, Wade, 2009). Detekce lži v rámci forenzní psychologie může být těmito jevy velmi 

komplikována a jejich nesprávné posouzení může vést závažným dopadům pro obviněného. 

Z běžného života pak známe jevy jako tajemství nebo klepy, které také nenaplňují formální 

definici lhaní, přesto tak mohou být vnímány (Adler, 2007). 

Pátý oddíl shrnuje informace o aplikaci získaných poznatků za účelem detekce lži ve 

forenzní psychologii. Přehled více i méně používaných metod detekce lži lze najít v diplomové 

práci autorky (Mynaříková, 2010). Kromě základního rozdělení metod detekce se v dizertační 

práci nachází popis historických přístupů k detekci lži, který umožňuje sledovat vývoj myšlení 

v této oblasti a porozumět teoretickým podkladům současných přístupů.  

Součástí této kapitoly je ukázka různých výzkumných přístupů, které se ve výzkumu 

detekce lži objevují, z nichž každý může přinést zajímavé výsledky. Základní rozdíly mezi 

různými výzkumy je možné vnímat především v těchto oblastech: 

a) respondenti: nejčastěji bývají výzkumy prováděny s respondenty-laiky (zpravidla studenty), 

dále s profesními skupinami využívajícími detekci pravdy a lži ve své práci (např. s policisty), a 

se specifickými skupinami, nepatřícími mezi první dvě zmíněné (např. s vězni). 

b) projevy chování: některé výzkumy se zaměřují striktně na neverbální projevy chování 

lhoucích osob, jiné na verbální, nejčastěji je využívána kombinace obojího. Je však patrný 

postupný přesun pozornosti k verbálním projevům chování, kterým je přikládána v přesnosti 

detekce pravdy a lži větší důležitost.  

c) situační kontext: především rané výzkumy využívaly jako podnětový materiál situace 

připravené speciálně pro daný výzkum s aktéry/herci, kteří lhali o určitých skutečnostech na 

žádost autorů výzkumů. Pozdější výzkumy ukázaly, že přiblížení se reálným situacím, například 

za využití videozáznamů z vyšetřování trestných činů, může přinést validnější závěry. 

 

3. Řešený problém 
 

Dosavadní výzkumy tedy vycházejí z různých paradigmat a zaměřují se na rozdílné skupiny 

respondentů, situační kontext a také odlišně přistupují k otázce individuálních rozdílů 

v dovednosti detekovat lež. V  dizertační práci jsou popsány dva výzkumy, které vycházejí 

z naznačených rozdílů, které se ve výzkumech objevují a snaží se poukázat, na jejich 

využitelnost, výhody a úskalí. Byly tedy využity dva rozdílné výzkumné modely, oba unikátní 
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vzhledem k absenci podobných výzkumů v České republice. Zároveň je realizace těchto 

výzkumů součástí projektu č. P407/12/0697, řešeného pod záštitou Grantové agentury České 

republiky (hlavní řešitelka PhDr. H. Boukalová, PhD.). 

 

Výzkum I. - PŘESNOST DETEKCE PRAVDY A LŽI A VYBRANNÉ 

PROMĚNNÉ 

Tento výzkum ověřuje přínos výzkumného designu, sledujícího přesnost detekce pravdy a lži u 

respondentů z řad studentů. Sledovány jsou projevy chování z oblasti verbální, paraverbální i 

neverbální. Dále jsme se v tomto výzkumu přiklonili k možnosti existence určitých 

proměnných, které by mohly ovlivnit přesnost detekce pravdy a lži. Mimo to lze očekávat, že 

respondenti využívají při detekci pravdy a lži různorodá neverbální vodítka, mezi kterými lze 

najít ta, popsaná v teoretické části této práce, ať už z kategorie validních nebo mylných. 

Budeme tedy sledovat i používaná vodítka k detekci lži a míru užívání stereotypních vodítek. 

 

Při vyhodnocování výstupů z výzkumu se snažíme najít odpovědi na tyto výzkumné otázky: 

 Jaká je přesnost detekce pravdy a lži u studentů oboru psychologie? 

 Na jaké projevy chování se při detekci pravdy a lži respondenti zaměřují? 

 Souvisí u respondentů využití stereotypních vodítek s přesností detekce pravdy a lži? 

 Jak u respondentů míra emoční inteligence, měřená zvolenými metodami, působí 

na přesnost detekce pravdy a lži? 

 Jaké další případné charakteristiky respondentů ovlivňují přesnost detekce pravdy a 

lži? 

 Je použitý model výzkumu vhodný ke sledování přesnosti detekce pravdy a lži? 

 Jaké výhody a přínos k výzkumu detekce lži nabízí tento model výzkumu? 

 Jaká jsou úskalí tohoto modelu výzkumu? 
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Respondenty byli studenti prvního ročníku bakalářského studia oboru psychologie na FF 

UK v Praze. Výzkum probíhal ve dvou fázích. První fáze se zúčastnilo 30 respondentů, mezi 

nimi 22 žen a 8 mužů. Jako úspěšní respondenti (s nadprůměrnou dovedností detekovat pravdu 

a lež) byli vybráni ti, kteří dosáhli současně přesnosti detekce lži i detekce pravdy nad 

průměrem skupiny, mezi neúspěšné (s průměrným nebo podprůměrným výkonem v detekci 

pravdy a lži) byli zařazeni ostatní. V druhé fázi výzkumu byla pro sledování rozdílů mezi 

výrazně odlišně skórujícími respondenty zvolena hranice úspěšnosti detekce 70 a více procent 

a hranice neúspěšnosti 30 a méně procent. Takto byli z původního souboru vybráni 2 výrazně 

nadprůměrné respondentky a 9 podprůměrně skórujících respondentů (8 žen a 1 muž), celkem 

tedy 11 respondentů.  

Dosud se nepodařilo objevit osobnostní charakteristiky, schopnosti či dovednosti, které by 

spolehlivě vysvětlovaly rozdíly v dovednosti detekovat pravdu a lež. Jako jeden z možných 

přístupů jsme zvolili zaměření na emoční inteligenci, které by mohlo mít potenciál vysvětlit 

interindividuální rozdíly v detekci pravdy a lži (například kvůli souvislosti emoční inteligence a 

lhaní obecně). Emoční inteligence je tvořená intra- i interpersonálními faktory (Austin, 

Saklofske, Egan, 2005), stejně jako detekce pravdy/lži je součástí interpersonální komunikace, 

ale současně závisí na řadě intrapersonální faktorů. Model emocionální inteligence by mohl být 

vhodným rámcem pro sledování proměnných vstupujících do detekce lži. Při realizaci výzkumu 

jsme zvolili rysový model emoční inteligence, kterým sledujeme vztah mezi detekcí pravdy a lži 

a emoční inteligencí jako charakteristikou osobnosti. Do testové baterie byly zařazeny 

následující tři testy a dotazník. Pro zkoumání emoční inteligence zatím není k dispozici větší 

výběr metod přeložených do českého jazyka, byly tedy využity metody, které jsou volně 

k dispozici pro výzkumné účely a jsou v anglickém jazyce. Autorka dizertační práce tyto 

metody přeložila do češtiny, poté byl využit zpětný překlad do anglického jazyka 

překladatelkou a ten byl porovnán s původní verzí dotazníků. Použity byly tyto metody: The 

Multimodal Emotion Recognition Test – MERT (Bänziger, Grandjean, Scherer, 2009), The 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire – TEIQue (Petrides, Furnham, 2001), Situational 

Test of Emotion Management – STEM (MacCann, Roberts, 2008), Situational Test of 

Emotional Understanding – STEU (MacCann, Roberts, 2008). 

Kromě těchto metod, zaměřených na emoční inteligenci, byly ve výzkumu pro testování 

přesnosti detekce pravdy a lži využity videozáznamy pořízené při úkonech přípravného 

řízení v rámci vyšetřování trestných činů. Konkrétně bylo respondentům promítnuto 10 

videozáznamů čtyř podezřelých/svědků (tři muži a jedna žena). Kvalita zvuku byla ve všech 

případech dobrá. Pozice kamery se měnila, v některých případech byl detailně zabírán 
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především obličej či horní část těla, v jiných byla snímána celá scéna včetně vyšetřovatele, 

dalších postav a prostředí. Vyšetřované trestné činy zahrnovaly krádež a ve všech případech 

vraždu, záznamy byly upraveny tak, aby nebylo možno identifikovat jména nebo jiné osobní či 

citlivé údaje. Byly vybrány takové případy, v nichž existoval důkaz pro pravdivost nebo lživost 

výpovědi vyslýchané osoby (informace ze spisového materiálu a konzultace s vyšetřovatelem 

případu). Délka každého klipu byla přibližně 60 vteřin a celkově bylo promítnuto 6 pravdivých 

a 4 lživé výpovědi. 

 

Respondenti byli v první fázi výzkumu požádáni, aby posoudili pravdivost výpovědí osob 

na těchto videozáznamech. Dále zapisovali, podle čeho se v daném případě rozhodovali. Dalším 

úkolem bylo posoudit na 5 bodové škále, nakolik se podle nich stereotypní vodítka často 

spojovaná se lživým chováním opravdu vztahují ke lhaní. Získali jsme tak popis vodítek, která 

respondenti opravdu využívají při detekci lži a zároveň i představu o jejich přesvědčeních 

ohledně těchto vodítek. Ve druhé fázi výzkumu byla u 11 osob z první fáze (dvě respondentky, 

které dosáhly přesnosti detekce pravdy a lži vyšší než 70 % a dále osm žen a jeden muž, kteří 

dosáhli přesnosti nižší než 30 %) opět ověřována dovednost detekovat pravdu a lež, tentokrát s 

důrazem na neverbální projevy díky použití nové sady 10 videozáznamů, u kterých byl upraven 

zvuk tak, aby bylo možné vnímat intonaci sdělení, nikoli však jeho obsah. Dále byly 

respondentům předloženy dotazníky, testující jejich emoční inteligenci, předem jim byl zaslán 

odkaz k internetové verzi testu MERT, který mohli vyplnit sami.  

Respondenti dosáhli přesnosti detekce pravdy i detekce lži v hodnotách nižších než 50 

% úspěšnost, což potvrzuje výsledky zahraničních studií. Výsledky tedy naznačují, že 

většina respondentů se svojí dovedností detekovat pravdu a lež pohybuje pod úrovní 

náhody. Zde by ovšem bylo vhodné zařadit opětovné testování, protože výsledky mohou být 

ovlivněny řadou faktorů, jako je novost, neznámost situace, možný pocit podobnosti s testovou 

situací, případně nepochopení zadání. Také volba studentů oboru psychologie může ovlivnit 

výsledky – mohou mít o problematice detekce lži více informací než jiní laici, vlivem studia a 

různých výcviků mohou být více připraveni zaměřit pozornost na některé projevy chování nebo 

pozorněji sledovat chování jako takové. V tomto typu výzkumu by tedy bylo přínosné zapojení 

studentů různých oborů nejen humanistického, ale například i technického nebo ekonomického 

zaměření. 

Metody sběru dat použité v této práci byly efektivním způsobem, jak získat data od většího 

počtu respondentů a zodpovědět s jejich pomocí otázky pro tento výzkum. Podobně jako jiné 

metody sběru dat se i ty zde použité musí vyrovnávat s různými nevýhodami, mezi které patří 
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například nízká návratnost dotazníků, nepochopení položky respondentem, stylizace 

respondentů při odpovídání na položky dotazníku a podobně. S těmito nevýhodami se ve 

výzkumu dařilo vyrovnat především díky osobnímu kontaktu s respondenty a přítomnosti 

autorky dizertační práce po celou dobu realizace výzkumu (vyjma vyplnění testu MERT 

předem). Srozumitelnosti použitých metod pomohl i postup překladu metod do českého jazyka 

s využitím zpětného překladu do angličtiny za pomoci překladatelky a následného porovnání 

překladu s původní verzí metod.  

Úspěšní a neúspěšní respondenti se od sebe signifikantně neliší v hodnocení stereotypních 

vodítek k detekci lži. Při hodnocení mylně interpretovaných, stereotypních signálů chování 

respondenti uváděli, že se lhaním nesouvisejí a nepovažují je za projevy lživého chování. 

Nejčastěji si se lhaním spojují přímý pohled do očí, kratší pauzy v řeči a vzpřímený postoj, 

rozhodně si se lhaním nespojují odvracení pohledu. Při vyplňování záznamových archů během 

prezentace videozáznamů řadu stereotypních projevů používali jako podklad pro své 

rozhodování. Nejčastěji zmiňovaným vodítkem k detekci lži bylo odvracení pohledu, dáke pak 

intuice, subjektivní pocit. V případě zachování zvuku měli respondenti přirozeně tendenci 

využívat informace z řeči osob na videozáznamech jako základ svého rozhodování.  

Pokud jde o působení míry emoční inteligence na přesnost detekce lži, malý soubor 

respondentů neumožňuje jednoznačné závěry a naznačené výstupy je možné považovat za jeden 

z možných směrů dalších výzkumů. Z použitých metod přinesl signifikantní výsledky pouze 

dotazník TEIQue. Jako nejvýznamnější faktor emoční inteligence v TEIQue související 

s detekcí pravdy i lži se zdá být well-being, který ovlivňuje přesnost detekce v negativním 

směru, tedy nižší úroveň well-being souvisí s vyšší přesností detekce. Tento vztah mezi well-

being a detekcí pravdy a lži, pokud by byl potvrzen dalšími výzkumnými studiemi, by mohl být 

překvapivý a je otázkou, které konkrétní faktory by k němu mohly přispět. Je například možné, 

že pocit nepohody a nespokojenosti by mohl vést k vyšší připravenosti zaměřit pozornost na 

určité prvky chování druhých, které souvisejí se lhaním. Přestože výzkumů, které by souvislost 

emoční inteligence a detekce pravdy a lži sledovaly, je velmi málo, například autorky Baker, ten 

Brinke a Porter poukázaly ve své studii na negativní korelaci mezi přesností detekce a 

některými faktory emoční inteligence, jako je vnímání s vyjadřování emocí (Baker, ten Brinke, 

Porter, 2013). Výstupy z provedeného výzkumu poukazují na možné rozdíly například ve 

vnímání projevů chování důležitých pro rozlišení pravdy a lži v závislosti na pohlaví 

hodnotitele. Je ovšem třeba tyto rozdíly více prozkoumat u vyššího počtu respondentů. 

Důležitou součástí výzkumu by mělo být re-testování dovednosti detekce pravdy a lži u 

respondentů na nových sadách videozáznamů, případně také s využitím testové baterie 
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zaměřené na emoční inteligenci. Vhodné by bylo i zvýšení počtu videozáznamů, kvůli 

eliminaci efektu hádání.  

 

Výzkum II. - PŘESNOST DETEKCE PRAVDY A LŽI U PŘÍSLUŠNÍKŮ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Výzkum sleduje dovednost detekovat pravdu a lež na základě neverbálního chování mezi 

respondenty – příslušníky Policie ČR. Tato dovednost byla tedy sledována u zcela specifické 

profesní skupiny, která se s tímto úkolem setkává při výkonu své profese a jejíž přístup 

k detekci je ovlivněn nejen osobnostními charakteristikami, ale právě i profesními zkušenostmi, 

které získává. Mezi respondenty patřili dopravní policisté, kriminalisté, pořádková služba a další 

pracovníci Policie ČR. Důraz byl kladen na neverbální aspekty chování a verbální stránka 

podnětových materiálů byla eliminována. Sledovali jsme také další faktory, jako využívaní 

stereotypního kategorizování podezřelých na základě vzhledu a dalších charakteristik při 

analýze jejich výpovědí. Tyto informace jsou zde stručně naznačeny a více pozornosti je jim 

věnováno v dalších výzkumech realizovaných v grantovém projektu č. P407/12/0697 

financovaném GAČR (např. Mynaříková, Boukalová, 2013).  

 

Z obecného cíle jsme formulovali výzkumné otázky: 

 Jaká je průměrná přesnost detekce pravdy a průměrná přesnost detekce lži 

respondentů pracující u Policie ČR? 

  Jak jsou výsledky respondentů – příslušníku Policie ČR ovlivněny „truth/lie bias“? 

 Je přesnost detekce pravdy a detekce lži respondentů - příslušníků Policie ČR odlišná od 

pouhého hádaní?  

 Je přesnost detekce pravdy a detekce lži respondentů - příslušníků Policie ČR odlišná od 

přesností doložených zahraničními výzkumy? 

 Je možné sledovat v přístupu respondentů - příslušníků Policie ČR některé konkrétní 

tendence v detekci pravdy a lži? 

 Je použitý model výzkumu vhodný ke sledování detekce pravdy a lži u profesní 

skupiny, která se s rozlišováním pravdy a lži setkává při výkonu své práce? 
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 Jaké výhody a přínos k výzkumu detekce lži nabízí tento model výzkumu? 

 Jaké jsou nedostatky tohoto modelu výzkumu? 

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 197 příslušníků Policie ČR z různých krajů – dohromady 

bylo testováno 7 skupin na Krajských ředitelstvích v Táboře (25 osob), Olomouci (28 osob), 

Pardubicích (25 osob), Hradci Králové (50 osob), Brně (28 osob) a Praze (41 osob). Bylo jim 

promítnuto 21 videozáznamů o délce 20-30 vteřin z úkonů přípravného řízení realizovaných 

v rámci vyšetřování trestných činů, na nichž sledovali 8 podezřelých/svědků (6 mužů a 2 ženy). 

Zvuk byl ve všech případech upraven tak, aby nebylo rozumět tomu, co osoby na záznamech 

říkají, ale aby byly zachovány hlasové charakteristiky jako intonace, zabarvení hlasu apod. 

Pozice kamery se měnila, v některých případech byl detailně zabírán především obličej či horní 

část těla, v jiných byla snímána celá scéna včetně vyšetřovatele, dalších postav a prostředí. 

Vyšetřované trestné činy zahrnovaly ve všech případech vraždu a dále krádež a záznamy byly 

upraveny tak, aby nebylo možno identifikovat jména nebo jiné osobní či citlivé údaje. Byly 

vybrány takové případy, v nichž existoval důkaz pro pravdivost nebo lživost výpovědi 

vyslýchané osoby (informace ze spisového materiálu), bylo tedy možno stanovit přesně tzv. 

ground base truth, jejíž absence bývá ve výzkumech častým nedostatkem. Celkově bylo 

promítnuto 12 pravdivých a 9 lživých výpovědí. Bezprostředně po promítnutí ukázky 

respondenti označili do předloženého archu, zda osoba na videozáznamu říká pravdu nebo lže. 

Přesnosti detekce pravdy 50 a více procent, tedy lepšího výsledku, než kdyby pouze 

hádali, dosáhlo 104 příslušníků PČR. Přesnosti detekce lži 50 a více procent osáhlo 172 

příslušníků PČR. Celkové přesnosti detekce 50 a více procent dosáhlo 136 respondentů 

z celkového počtu 197.  

Při vyhodnocování dat z výzkumu se ukázala řada dalších dílčích výsledků, například 

souvislost mezi vizuálními stereotypy a přesností detekce pravdy a lži. Tyto výsledky 

potvrzují velký vliv faktorů, jako je národnostní příslušnost či vzhled na posuzování pravdivosti 

či lživosti výpovědí. Některé tendence respondentů, projevující se v hodnocení videozáznamů, 

naznačíme zde. 

 Videozáznamy, na nichž byl vyšetřovaný romského původu, měli respondenti 

tendenci hodnotit jako lživá, ačkoliv byla pravdivá. Stejně tak videozáznamy 

s mladou dívkou byly často hodnoceny jako lživé, i když dívka vypovídala pravdu. 
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Videozáznamy, na nichž vystupovala starší žena, byly naopak často hodnoceny jako 

pravdivé, ač byla lživé.  

 Videozáznamy s mladým mužem s oholenou hlavou byly většinou respondentů 

posuzovány správně. Jeden z aktérů nebyl pachatelem, ale pravdomluvným svědkem 

trestného činu, a byl také většinou respondentů hodnocen jako pravdomluvný. 

 Videozáznamy, na nichž vystupovaly ženy, byly častěji hodnoceny jako pravdivé, 

než videozáznamy s muži jako pachateli. Ovšem videozáznamy, na nichž byli 

podezřelí – muži, byly hodnoceny přesněji než videozáznamy se ženami. 

 Videozáznamy, u nichž byly největší rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými 

respondenty, představovaly jako aktéry mladou dívku, starší ženu a svědka trestného 

činu (což ale z videozáznamu vzhledem k absenci verbální složky nebylo patrné). 

 

Výzkum, zaměřený na dovednost detekce pravdy a lži skrze sledování neverbálních 

projevů chování u policistů a některých dalších pracovníků Policie ČR, poukazuje na 

některé tendence, které lze u této profesní skupiny sledovat, jako je například nižší přesnost 

detekce pravdy oproti vyšší přesnosti v detekci lži, odkazující na možné lie bias dané profesním 

zařazením, nebo na tendence ke stereotypní kategorizaci možných pachatelů. U několika 

respondentů byly zjištěny velmi vysoké přesnosti v detekci pravdy a lži a celkové výsledky 

naznačují, že tato profesní skupina dosahuje výsledků lepších než je náhoda i lepších než je 

tomu u laické populace. Význam výzkumů tohoto typu je evidentní. Přenesení designu 

výzkumu do reálného prostředí nejen s využitím skutečných videozáznamů z vyšetřování, ale 

také s respondenty, kteří ve své práci využívají detekce lži nebo je pro ně tato dovednost pro 

úspěšný výkon práce výhodná, zvyšuje ekologickou validitu celého výzkumu a přináší 

výsledky, které mohou pomoci respondentům ve zlepšování své dovednosti a výzkumným 

týmům sledovat tuto dovednost bez řady nežádoucích proměnných. 

Do výzkumu by však bylo třeba začlenit re-testování celého souboru a opětovné 

ověření dosažených přesností. To může být u tohoto designu problematické vzhledem 

k některým faktorům, jako je časová náročnost pro jednotlivá ředitelství a respondenty a obtížná 

motivovatelnost respondentů k další spolupráci. Využití vyššího počtu videozáznamů, 

kratších ukázek a nerovnoměrného počtu pravdivých a lživých videozáznamů po vzoru 

zahraničních výzkumů se zdá být vhodným způsobem eliminování vlivu náhodného hádání. To, 

co výzkumy tohoto typu stále odlišuje od praxe, s níž se setkávají vyšetřovatelé, je absence tzv. 
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ground truth, tedy chybějící počáteční výpověď s jasnou pravdivostní hodnotou, kterou by 

respondenti mohli využít jako ukotvení. Zajímavě se jeví například možnost prezentace 

úvodního pravdivého či lživého videozáznamu, o jehož pravdivostní hodnotě by respondenti 

byli informováni. Na základě dojmu utvořeného při prezentaci tohoto záznamu by pak mohli 

posuzovat další záznamy zachycující projevy daného podezřelého. Tím by bylo respondentům 

umožněno stanovení bazální úrovně chování respondentů, které je jinak ve výzkumu obtížné. 

Prosté získaní informací o přesnostech detekce pravdy a lži, se kterým se ve výzkumech 

s profesními skupinami často setkáváme, by bylo vhodné doplnit o další metody získávání dat. 

S úspěšnými respondenty by bylo možné dále pracovat například formou rozhovorů nebo 

vyplnění testové baterie, sledující např. opět emoční inteligenci. 

 

4. Závěrem 
 

Studie zaměřené na detekci pravdy a lži jak mezi laickou, tak odbornou populací se často 

obtížně vypořádávají s metodologickými problémy, jejichž správné uchopení by mohlo 

poskytnout odlišný pohled na význam chování v detekci lži (Bond, DePaulo, 2006). Většina 

výzkumných studií zahrnuje univerzitní studenty, kteří spáchali předstírané trestné činy 

podle pokynů výzkumníků nebo popisovali údajné trestné činy, jichž byli svědky. Zde je 

patrný význam realizace výzkumů, v nichž jsou jako respondenti zvoleni například příslušníci 

policie a jako podnětový materiál jsou používány videozáznamy, zachycují vyšetřování 

skutečných trestných činů a osoby, které jsou jejich reálnými pachateli nebo svědky. Ve 

většině studií nemá osoba vedoucí rozhovor těchto falešných podezřelých/svědků žádnou 

zkušenost s vedením výslechu a rozhovor tedy neodpovídá výslechové situaci tak, jak ji 

zažívají osoby při vyšetřování trestného činu. Použitím reálného záznamu vedení výslechu 

odpovídá tomu, jak probíhá ve skutečném vyšetřování. Výzkumy vycházejí z mylného 

předpokladu, že existují specifické projevy v chování, které jsou jasnými indikátory 

pravdivosti nebo lživosti výpovědi. Cílem obou výzkumů bylo sledovat nejen přesnost, ale i 

to, na základě čeho se respondenti rozhodují (v prvním výzkumu formou záznamového 

archu, ve druhém zpětným dotazováním) a zvyšovat tak jejich povědomí o práci s indikátory 

detekce pravdy a lži.  

 

Oba výzkumné designy, které byly v empirické části použity, představují výhody i možná 

úskalí, v závislosti na cílech, kterých chceme dosáhnout. Výzkumy prováděné se studenty 

umožňují často získat větší množství rozsáhlejších dat, využití obsáhlých testových baterií a 
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sledování řady proměnných. Pro sledování různých individuálních faktorů, které mohou mít vliv 

na dovednost detekovat pravdu a lež, je tento model výzkumu výhodný. Využívání 

videozáznamů zobrazujících situace z forenzního prostředí však může výzkum vzdalovat realitě 

a tyto podnětové materiály mohou být využitelné spíše ve výzkumech s profesními skupinami 

patřícími do této oblasti. Právě vyšetřovatelé a další příslušníci policie se často ve své profesi 

setkávají s úlohou rozlišovat pravdu a lež a proto je vhodné sledovat tuto dovednost i v tomto 

konkrétním prostředí. Je tak možné získat detailnější pohled na určité aspekty této dovednosti, 

jako je ovlivnitelnost stereotypními kategoriemi, vliv profesní zkušenosti nebo ovlivnění 

truth/lie bias. Navíc výzkumy s profesionály mohou přispět k návrhu výcvikových programů, 

které by mohly pomoci k tréninku a zlepšení dovednosti detekovat lež.  

Oba designy mají tedy opodstatněné využití a každý přináší jiné výsledky. První může být 

významným příspěvkem do teorie a výzkumu, druhý se naopak může uplatnit při aplikaci do 

praxe.   
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