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Oponentský posudek na doktorskou disertaci Mgr. Lenky Mynaříkové „Detekce lži na 

základě sledování verbálního a neverbálního chování“ 

 

 Různé podoby lhaní a lži se běžně vyskytují v životě jedince, ale jsou také běžné 

v ekonomické a politické sféře, v literární tvorbě, ve výkladu dějin či lékařské praxi aj. Pro 

uchopení a bližší objasnění tohoto tématu je jen dobře, že autorka hned na počátku své práce o 

lhaní uvažuje v tomto širším kontextu. Různé podoby lhaní a jejich účel znesnadňují 

obecnější vymezení, nehledě k tomu, že pravda jako protipól lži je předmětem filozofie. 

Autorka s použitím literárních zdrojů se pokouší o psychologické vymezení lži a lhaní, kdy do 

výkladu vstupují další proměnné, jako je např. věk, vedle interpersonálních také 

meziskupinové aspekty, patologické lhaní apod.  

 Za vhodné východisko jednak k zúžení tématu, jednak vzhledem k cílům práce 

považuji autorčino zvolení sociální interakce, resp. interpersonální komunikace. Jako jeden 

z typů lži uvádí sociální lži, které jedinec užívá v každodenním životě se záměrem vylepšit 

svůj sebeobraz v podobě klamání, maskování, zatajování, výmluv. Na tomto místě by bylo asi 

vhodné připomenout E. Goffmana (1959) a jeho pojem impressiom management; autor sice 

nepíše o lhaní, ale o hraní rolí, jež mají u partnera v interakci vytvářet dojem o lepším člověku 

právě prostřednictvím přehrávání se do „lepšího světla“ v očích druhého. Odsud je pak už jen 

krok k dalšímu zúžení, a to je interakce vyšetřovatele a podezřelého z trestného činu. Detekce 

lži v této interakci je hlavním cílem předložené doktorské disertace.    

 Autorka pak referuje v historickém průřezu o četných zahraničních studiích 

věnovaných odhalování lži ve forenzní praxi. Velmi zajímavé, ale zároveň nejednoznačné 

závěry spíše podtrhují složitost tématu a četná metodologická úskalí těchto výzkumů. 

Částečně na jejich podkladech i s využitím předchozího výzkumu autorka formuluje cíle 

empirického zkoumání detekce lži a pravdy u studentů psychologie a policistů na základě 

vyhodnocení verbálních, neverbálních i paraverbálních projevů prezentovaných v krátkých 

videozáznamech z reálných situací vyšetřovaní trestných činů. V obou případech je 

experimentální design velmi detailně popsán, což je důležité vzhledem k potenciální 

intervenci mnoha proměnných. U policistů měla být lež odhalována jen z neverbálních 

projevů. U této skupiny zkoumaných osob bylo, domnívám se, důležité uvést dobu trvání 

vyšetřovací praxe. A ještě by bylo dobré ozřejmit, z které fáze vyšetřování jsou použity 

sekvence videozáznamů. Lživé či pravdivé odpovědi  vyšetřovaných na videozáznamech byly 

respondenty posuzovány prostřednictvím odpovědí v několika ze zahraničí převzatých 

dotazníků či testů.  
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 U studentů psychologie empirický výzkum neprokázal nějakou významnou úspěšnost 

v detekci lži a pravdy. Cenné je ovšem to, že autorka uvádí výčet vodítek nebo klíčů, podle 

kterých se respondenti rozhodovali, a také uvedení významných korelací mezi přesností 

detekce pravdy či lži a znaky emoční inteligence. U skupiny policistů se ukázalo, že přesnost 

detekce lži a pravdy na základě neverbálních projevů je vyšší než náhodná, zejména při 

odhalování lži. U skupiny policistů považuji za velmi důležité, že autorka poukazuje na vliv 

stereotypů a předsudků při posuzování pravdivosti výpovědi obžalovaných a že se také věnuje 

rozboru obtížnosti (resp. snadnosti) vyhodnocení jednotlivých videozáznamů. Oba empirické 

výzkumy jsou uzavřeny velmi objektivní diskusí se zajímavými úvahami, včetně jistých 

doporučení pro případnou realizaci dalších výzkumů.  

 Předposlední kapitola, nazvaná Metodologické reflexe odlišných výzkumných 

designů, má částečně charakter diskuse, ale s přednostním důrazem na metodologické otázky. 

Při nejednoznačnosti až rozporuplnosti výsledků mnoha studií autorka velmi dobře vystihla, 

že je třeba zaměřit se především na metodologii těchto výzkumů a zvažovat nejen vliv dalších 

možných proměnných, ale také způsob jejich měření.  

 Práce se celkově vyznačuje velkou promyšleností přístupu k tématu, kdy postupuje od 

nastolení širšího kontextu nahlížení na lež a lhaní až ke specifické interakci vyšetřovatel – 

vyšetřovaný. Snad by bylo možné ještě ostřeji odlišit některé formy lhaní jako součást 

každodenních interakcí s cílem vyvolávat u druhých pozitivní dojem, od lhaní při obhajobě 

sebe sama pod hrozbou různě silných sankcí za přestoupení zákona. Nicméně autorka velmi 

cílevědomě naplňuje svůj hlavní záměr, kterým je přispět k poodhalení možností přesné 

detekce lži ve forenzní psychologii. Obě empirické studie prokazují autorčinu hlubokou 

znalost tématu promítající se do přípravy, realizace i vyhodnocení dat výzkumu, včetně 

diskuse a závěrů. Oceňuji rovněž stylistickou čistotu, odborný jazyk a práci s literaturou 

(seznam použité literatury čítá úctyhodných 32 stran především zahraničních pramenů).  

 

Závěr: Doktorskou disertační práci Mgr. Lenky Mynaříkové „Detekce lži na základě    

            sledování verbálního a neverbálního chování“ doporučuji jednoznačně k obhajobě. 
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