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V hlavním městě Litvy se 21. 10. 2011 pod názvem „New Challenges in Legal 
Psychology: Theory and Practice“ uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na 
forenzně-psychologickou problematiku. Účast na konferenci přislíbila řada expertů z Velké 
Británie, Polska, Litvy, Lotyšska i Estonska a já jsem měla možnost zúčastnit se této 
události jako zástupkyně naší země, s příspěvkem na téma Neverbální detekce lži 
v České republice, zpracovaným spolu s PhDr. Hedvikou Boukalovou, Ph.D. I přes to, že 
konference trvala pouze jeden den, přednesené příspěvky nabídly mnoho zajímavých 
podnětů, teoretických úvah i ukázek z praxe, které směřovaly k naplnění odvážného cíle – 
vymezení perspektiv, které se ve vývoji forenzní psychologie nabízejí do budoucna. 

V atraktivním prostředí Univerzity Mykolas Romeris se sešla řada zájemců z řad 
psychologů, policistů a studentů těchto oborů. Přestože všechny příspěvky byly zajímavé, 
ráda bych vyzdvihla několik z nich. Julian Boon z Velké Británie se zaměřil ve svém 
příspěvku na možná vysvětlení toho, proč i přes velké množství výzkumů, zahrnujících 
různé aspekty forenzní psychologie, jen nemnoho z nich přináší opravdu cenné a 
využitelné informace. Jeho srovnání realistického a empirického přístupu za využití 
metafory stromu a lesa (odvozené z rčení „pro stromy nevidí les“) bylo originální ukázkou 
psychologické analýzy současného stavu poznání. 

Příspěvek Phillipa Howarda, opět z Velké Británie, se týkal využití systému OASys 
(Offender Assessment System) ke sledování charakteristik pachatelů trestných činů a 
jejich provázanosti s jejich rodinným zázemím, životní historií, možnou psychopatologií a 
dalšími proměnnými a ukazoval možnosti využití tohoto systému v predikci opětovného 
páchání trestných činů pachateli, dosahujícími v tomto systému určitý počet skórů. Systém 
OASys je momentálně užíván v řadě zemí nejen v Evropě a bylo mu věnováno několik 
příspěvků včetně jednodenního workshopu, který následoval po konferenci. 

Nejpočetnější zastoupení na konferenci měli prezentující z Litvy. Viktor Justikis 
přednesl příspěvek na téma terapeutické právní vědy, která v posledních dekádách 
nabývá na významu a přispívá k právním reformám v řadě zemí. Jedná se o zaměření na 
možné traumatogenní vlivy moderního formálního právního systému na psychické zdraví 
osob, které jsou v něm zainteresovány. Tento nový přístup může obohatit právní systém a 
pomoci mu naplňovat jeho cíle tak, aby odpovídaly záměrům a současně nepoškozovaly 
žádnou ze zainteresovaných stran. Jolanta Sondaite a Dorota Oleskevic představily 
závěry ze zajímavého výzkumu násilí v partnerských vztazích, v němž využily narativní 
analýzu konfliktů k interpretaci konfliktní dynamiky vztahů. Z rozboru rozhovorů 
s respondenty nejsilněji vyvstávaly pocity bezmoci, beznaděje a viny na straně obětí a 
touha ublížit nebo pomstít se partnerovi na straně agresora. 

Janina Juškevičiūtė měla velký úspěch se svým příspěvkem týkajícím se 
psychologického profilování ve vyšetřování trestných činů. Tato aplikační oblast 
psychologie do forenzních věd je v současné době velmi atraktivní i vlivem řady 
televizních a filmových zpracování této profese, litevská profesorka však poukázala na 
stinné stránky psychologického profilování ať už ve smyslu nároků na vzdělání a další 
profesní rozvoj psychologa, finančního rozměru specializace na profilování nebo také na 
nedostatek pracovních možností.  
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Zatímco ve velkých zemích je profilování žádanou pomocí při vyšetřování, v menších 

státech často nevyvstává potřeba psychologa k šetření trestných činů přizvat. Ve Vilniusu 
a okolí se například objeví průměrně pouhé tři až čtyři případy ročně, které by vyžadovaly 
expertní posouzení profilovačem. 

Ze zástupců polské forenzně-psychologické praxe vystoupila například Teresa 
Jaskiewicz-Obydzinska z krakovského Institutu pro forenzní výzkum, která má blízko i 
k forenzní psychologii v českém prostředí. Prezentovala výsledky výzkumu motivů a 
okolností, které vedou obviněné z trestných činů ke změnám ve výpovědích v průběhu 
času. Přestože je možné vymezit velké množství proměnných situačních i osobnostních, 
signifikantně významné se ukázaly například nižší IQ, neurotická osobnost, nízké 
sebevědomí a submisivita. 

Konference byla vynikající příležitostí pro seznámení se se zahraničními odborníky 
ve forenzní psychologii a blízkých vědách, pro získání nových informací z této zajímavé 
oblasti i pro navázání kontaktů pro možnou budoucí spolupráci, které jsou zvláště cenné.  
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