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Oponentský posudek disertační práce  
 

„Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování“,  
 

kterou předkládá 
 

Mgr. Lenka Mynaříková 
 

Disertační projekt Lenky Mynaříkové je věnován velmi zajímavé problematice lži a lhaní, která je 

ze sociálně psychologického, forenzně psycholoogického i metodologického hlediska poměrně 

složitě uchopitelná. Disertační práce je součástí vědecko výzkumného projektu podporovaného 

GAČR (hlavní řešitelkou je PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.). Autorka ve své práci navázala na 

svou předchozí odbornou práci a významným způsobem ji rozpracovala. Zároveň je úvodem 

třeba připomenout, že tématicky jde o projekt u nás nepříliš často řešený – ať v rámci 

psychologie sociální či forenzní.  

Předložená disertační práce (156 stran textu a 44 stran příloh) má teoreticko empirický 

charakter s efekty aplikačními i metodologickými. Text je logicky členěný do 10 kapitol, z nichž 

prvních pět kapitol představuje lež a lhaní v různých sociálně psychologických souvislostech. 

Nechybí vývojové hledisko, což považuji za užitečné a cenné, protože v běžné edukační praxi se 

kupříkladu kolem dětské lži setkáváme s řadou názorů více či méně relevantních. Stejně tak 

autorka zařadila důležité rámce osobnostní, genderové a interkulturní, které do výkladu o 

fenoménu lži a lhaní nezpochybnitelně patří. Myslím, že každý čtenář této studie uvítá i 

subkapitolu s názvem „Když lhaní není lhaní“, která psychologicky korektně doplňuje důležité 

poznatky o lhaní. Šestá kapitola pak uvádí řešenou tématiku do kontextu forenzní psychologie, 

což je jedna z důležitých oblastí praktického využití poznatků o lži. Celý text těchto šesti kapitol 

(zhruba 80 stran textu) vyniká vysokou úrovní odborně zpracovaných informací z úctyhodných 

415 titulů odborných – převážně cizojazyčných – zdrojů. Autorka mimo jakoukoli pochybnost 

prokázala, že brilantně zvládá práci s množstvím vědeckých i výzkumných poznatků a dovede je 

předložit v podobě čtivého a obsažného odborného textu. 

Empirické zpracování lži a lhaní autorka rozvrhla do dvou výzkumů, které vycházejí ze 

zajímavých a poměrně často řešených souvislostí, jak je uvedeno v subkapitole 6.4. Nejprve se 

zaměřila na sledování přesnosti detekce pravdy a lži a vybraných proměnných, potom sledovala 

přesnost detekce pravdy a lži u příslušníků Policie ČR. Zatímco první výzkumný projekt byl 

realizován u skupiny vysokoškolských studentů oboru psychologie (30 respondentů) a věnoval 
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se souvislostem detekce lži (přesnost detekce a pozorované chování osoby, využívání 

stereotypních vodítek k detekci lži, souvislosti s emoční inteligencí), druhý výzkum mířil 

k praktickým aplikacím do policejní praxe a ověřoval možnosti detekci lži z neverbálních signálů 

(197 respondentů - příslušníků Policie ČR). Kromě věcných zjištění si autorka chtěla právem 

ověřit různé výzkumné designy takto zaměřených šetření. Pro oba výzkumy si vymezila 

relevantní otázky, dobře popsala soubory respondentů i použité metody, představila postupy 

obou šetření i postupy statistického zpracování dat, výsledky výzkumů přehledně a jasně 

prezentovala, dobře shrnula a uvedla podněty pro další výzkumy. 9. kapitola je věnovaná 

metodologické reflexi obou využitých výzkumných designů a je dokladem vynikající 

orientovanosti autorky v řešené problematice i adekvátního metodologického vhledu na postup 

šetření i jejich výsledků.  

K předložené disertační prací L. Mynaříkové nemám zásadní připomínky, ale pokládám otázky, 

které spíše směřují k rozvinutí empirických zjištění: Jak fakticky mohou stereotypní vodítka 

(která) ovlivňovat správný odhad pravdy a lži? Jak působí na přesnost pravdy a lži vizuální 

stereotypy? Byly v tomto ohledu výsledky výzkumu něčím zajímavé? Je možné porovnat 

výsledky této části výzkumu s jinými? Jak by bylo možné ověřit zjištěnou souvislost mezi detekcí 

pravdy a lži a proměnnou well-being (případně, co bylo do tohoto fenoménu zahrnuto)? O čem 

asi vypovídá možná existence tzv. lie bias u skupiny policistů?  

 

Závěrem: 

Předložená disertační práce je velmi zdařilým odborným příspěvkem ke zkoumání fenoménu lži 

a lhaní, u nás jde o studii originální a ojedinělou. Autorka vynikajícím způsobem zpracovala 

rozsáhlý soubor pramenů, výzkumná šetření realizovala společně se svou školitelkou v rámci 

projektu podporovaného GAČR, výsledky společně průběžně publikovaly. To jsou okolnosti, 

které mě zejména vedou k tomu, že  předloženou práci Mgr. Lenky Mynaříkové lze rozhodně 

akceptovat jako disertační práci, která splňuje a překračuje požadavky kladené na odborné 

studie tohoto druhu v daném oboru. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 

     

Praha 17. 5. 2014                                                                                 Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.  


