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1 Úvod 

 

K výběru tématu mé bakalářské práce zaměřené na fyziodetekční metody jsem se 

rozhodl z několika důvodů. Hlavním důvodem byl vlastní zájem o rozšíření vědomostí 

vztahujících se ke kriminalistickým metodám vyšetřování, zde konkrétně fyziodetekčnímu 

vyšetření, prováděnému na polygrafu, který je využíván při řešení některých závažných 

trestných činů. Široké veřejnosti je tento přístoj znám spíše jako detektor lži. Jako další důvod 

mohu uvést fakt, že lež a klamání je trvalým fenoménem, který doprovází naši společnost od 

nepaměti a způsobuje leckdy mnoho komplikací. Jistě každý se již ve svém životě s nějakou 

formou lži setkal, ať už mezi kamarády, známými, ale i u různých obchodníků či jiných 

subjetků poskytujících služby, a také v zaměstnání. Nutno podotknout, že některé formy lži či 

polopravdy mohou znamenat narušení stability, bezpečnosti nebo mohou vést k újmě na 

majetku, životě a zdraví osob.  

 Touto prací bych chtěl zhodnotit možnost aplikace fyziodetekce do pracovně právních 

vztahů, kde by takovéto opatření mělo vést ke zvýšení personální bezpečnosti, zde konkrétně 

v průmyslovém sektoru. Aby toto zhodnocení mělo dostatečnou vypovídající hodnotu, 

vycházel jsem z názorů a zkušeností odborné veřejnosti, jejíž členy jsem požádal o vyplnění 

anonymního dotazníku. Otázky byly vytvořeny tak, abych na základě získaných odpovědí 

mohl potvrdit nebo vyvrátit předem stanovené hypotézy.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vývoj 

fyziodetekce od úplného počátku včetně historicky doložených, z dnešního pohledu 

primitivních metod prokazováni lži, výčet současné přístrojové techniky využitelné pro 

fyziodetekční vyšetření včetně popisu jejich fungování, principy, na kterých je fyziodetekční 

vyšetření založeno a také omezení, na která můžou fyziodetekční metody narazit.  

Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku, na němž je tato část založena. 

Dotazníky byly vyplněny odbornou veřejností, jejich odpovědi jsou přehledně zaneseny do 

tabulek. Následuje vyhodnocení stanovených hypotéz pomocí statistických výpočtů, výsledky 

jsou opět zaneseny do tabulek a graficky vyobrazeny pomocí grafů. Slovní vyhodnocení je 

shrnuto v diskuzi ke každé hypotéze zvlášť, souhrnné vyhodnocení celého výzkumu potom 

uvádím v poslední podkapitole. 
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2 Rešerše 

Při zpracovávání této bakalářské práce jsem čerpal z řady odborných publikací. 

Obsažené informace mi umožnily podrobněji pochopit problematiku fyziodetekčního 

vyšetření a postavení lži v mezilidské komunikaci. Zároveň tyto publikace posloužily jako 

hlavní zdroje informací pro vypracování teoretické části mé práce.  

 

Gillernová, I., Boukalová, H. a kolektiv. Vybrané kapitoly z kriminalistické 

psychologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1293-3.  

Kniha přibližuje problematiku kriminalistické psychologie z různých úhlů pohledu. 

Obsahově vychází z širšího pohledu na trestný čin, jeho spáchání i objasňování, a to 

v teoretické i praktické rovině. Informace z této knihy mi umožnily poznat, jakou úlohu plní 

fyziodetekční vyšetření v kriminalistické praxi v rámci České republiky. 

 

Vybíral, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. ISBN 

80-7178-812-0.  

Kniha seznamuje a upozorňuje na pochybné jevy vyskytující se v mezilidské 

komunikaci a životě obecně. Popisuje způsoby, metody a cíle lhaní ve společnosti včetně 

postupů, jak lež odhalit. 

 

Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži – fyziodetekční vyšetření. [online] In. Praha: [s. n.], 

1995 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z: <www.cak.cz/files/175/BA_95_05.doc> 

 Tato odborná elektronická publikace popisuje úplné počátky fyziodetekčních metod 

a obsahuje poměrně podrobný popis současného postavení fyziodetekce v právním systému 

u nás a v zahraničí.  

 

Kohout, J. Fyziodetekční vyšetření v procesu obhajování trestné činnosti. 

Kriminalistický ústav Praha, 2008. [cit. 2012-1-25]. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/soubor/3-2008-2008-03-kohout-pdf.aspx>   

 Publikace objasňuje principy fyziodetekčního vyšetření, uplatňovaného 

v kriminalistické praxi u nás, avšak pro úplnost jsou zde uvedeny i další principy využitelné 

pro potřeby odhalování lži. Závěr publikace je věnován praktickému využití fyziodetekčních 

metod s příkladem z praxe. 
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3 Právní předpisy, definice, pojmy 

V souvislosti s aplikací fyziodetekčního vyšetření v pracovně právních vztazích je 

potřeba zmínit související právní předpisy, které vymezují práva a povinnosti dotčených osob.    

Jedná se především o tyto předpisy:  

 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 

Zde jsou upraveny právní vztahy před vznikem, resp. při vzniku výkonu práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro účely této bakalářské práce lze zdůraznit především 

ustanovení obsažené v následujících částech tohoto zákona:   

Část V., Hlava I. § 101 - § 102 – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, [29] 

Část V., Hlava II. § 103 - § 106 – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. 

 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou práva a povinnosti fyzických a právnických osob, 

státních orgánů, orgánů územní samosprávy a jiných orgánů veřejné moci při zpracování 

osobních údajů. Zaručuje ochranu každého před neoprávněným zasahováním do soukromí, 

neoprávněným zveřejňováním, shromažďováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. 

Pro potřeby řešené problematiky v této práci je na místě zmínit zejména: 

Část I., Hlava II. § 9 – Citlivé údaje, upravující podmínky pro jejich zpracovávání. [28] 

 

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve 

znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých 

činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [30] 
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Citlivé údaje – osobní údaje vypovídající o etnickém, rasovém nebo národnostním původu, 

členství v odborových organizacích, politických postojích, náboženském a filozofickém 

přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě subjektu údajů a také biometrické nebo 

genetické údaje subjektu údajů. [19] 

 

Bezpečnost – soubor opatření zaměřený na ochranu a rozvoj lidského systému, resp. 

chráněných zájmů. [9] 

 

Bezpečnostní politika organizace – souhrn pravidel, praktik a norem definujících způsoby 

ochrany, správy a distribuce citlivých dat či jiných činností. [9] 

 

Fyziodetekční vyšetření – jedná se o metody a postupy založené na snímání, registrování 

a zaznamenávání změn ve fyziologických procesech vyšetřované osob, které jsou vyvolávány 

reakcemi na vnější podněty působící na vyšetřovanou osobu (otázky, fotografie) a na základě 

typických projevů, takzvaných symptomů lži, lze identifikovat nepravdivou odpověď. [6] 

 

Klamání – účelové chování osoby (původce) mající takový záměr, aby si druhá osoba 

(adresát) vytvořila, ponechala nebo nabyla rozdílné představy o dané skutečnosti, než má sám 

původce. [13] 

 

Ohrožení – soubor maximálních dopadů negativní události, které můžeme očekávat na 

konkrétním místě v určitém časovém intervalu, přičemž pravděpodobnost je rovná stanovené 

hodnotě. [9] 

 

Personalistika – jedná se o manažerskou funkci, jejímž cílem je obsazovat volné pracovní 

pozice v organizační struktuře společnosti a udržovat jejich obsazení. 

 

Riziko – pravděpodobná velikost ztráty vyjádřena v penězích nebo jiných jednotkách, která 

vznikla nositeli nebo příjemci rizika realizací scénáře nebezpečí. [9] 

 

Sociotechnika – taktika, postupy či metody využívající praktiky pedagogiky, psychologie 

a sociologie, jejímž cílem je klamání, lsti, ovlivňování a manipulace s lidmi. [3] 
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4 Fyziodetekční vyšetření 

Fyziodetekčním vyšetřením rozumíme metody a postupy založené na snímání, 

registrování a zaznamenávání změn ve fyziologických procesech vyšetřované osoby. Tyto 

změny jsou vyvolávány reakcemi na vnější podněty působící na vyšetřovanou osobu (otázky, 

fotografie) a na základě typických projevů, takzvaných symptomů lži, lze identifikovat 

nepravdivou odpověď. [6] 

4. 1 Historie 

Lež je pojem, který lidstvo doprovází již od pradávna. Není proto divu, že pátrání po 

tom, co je pravda a co je lež, zaměstnávala již naše prapředky. Lhaní, na rozdíl od 

pravdomluvnosti, není lidskou přirozeností, a proto pro člověka představuje určitou stresovou 

zátěž. Již v dobách, kdy ještě nebyly k dispozici rozsáhlé vědecké poznatky a moderní 

přístroje, byla známa skutečnost, že na základě některých specifických tělesných projevů lze 

lež s úspěchem odhalit. 

Jisté historické metody prokazováni lži dokládají například písemné záznamy 

pocházející ze staré Číny. V procesu dokazování viny před soudem si každý obžalovaný ve 

stejný okamžik vložil do úst hrst suché rýže, kterou poté žvýkal. Na pokyn soudce museli 

všichni obžalovaní své sousto vyplivnout. Vinen byl ten, jehož sousto bylo nejsušší. Tato 

metoda vycházela z poznatku, že člověku, který pociťuje strach nebo ohrožení, klesá 

produkce slin v dutině ústní. Španělé svou metodu zakládali na podobném principu, avšak 

obviněný měl za úkol pozřít svěcený chléb se sýrem. Antičtí Řekové využívali rozdílného 

tělesného projevu. Při výslechu podezřelé osoby byly sledovány změny a rychlost tepové 

frekvence, podle čehož se usuzovalo, zda osoba mluví pravdu nebo ne. Na africkém 

kontinentu praktikovaly některé kmeny zkoušku pravdomluvnosti očicháváním podezřelého, 

který se vlivem stresu výrazněji potil. Ze stejného kontinentu pochází metoda, která byla 

založená na tom, že obviněný v průběhu dotazování musel manipulovat s ptačím vejcem. 

Pokud obžalovaný vejce rozbil, což byl důkaz nervozity, byl usvědčen. 

V novodobé historii byly metody detekce lži předmětem zkoumání řady vědců, a to 

jak z oblastí psychologie a psychiatrie, tak i medicíny. Jmenujme například slavného 

švýcarského psychologa a psychiatra C. G. Junga, který využíval jednoduché metody 

fyziodetekce již před první světovou válkou k odhalování zamlčovaných komplexů. Touto 

problematikou se zabýval také C. Lombroso, italský kriminalista, jenž sledoval souvislosti 

mezi lhaním a změnami krevního tlaku. Tato hypotéza byla v roce 1917 ověřována 

americkým psychologem W. M. Marstonem a řadou dalších odborníků. [10] 
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Nejvíce spojovaným jménem s přístrojem pro odhalování lži je ovšem důstojník 

americké policie J. A. Larson. V roce 1921 sestrojil první jednoduché zařízení, které na 

základě psychologických podnětů registrovalo změny ve fyziologických procesech lidského 

organismu. Jako základ mu tehdy posloužily přístroje běžně užívané v lékařské praxi. 

Larsonem sestrojené zařízení, označované již jako detektor lži, bylo s úspěchem využito při 

vyšetřování osob podezřelých z podvodů. Následně v roce 1926 byl detektor lži zdokonalen 

L. Keelerem, který jej nazval polygraf. Krátce na to byl polygraf zaveden do výslechové 

praxe americké policie na základě dobrých výsledků vykázaných v souvislosti s využíváním 

tohoto přístroje. 

V České republice se první zmínky o detektoru lži objevují v roce 1937 v tehdejším 

časopise Československý detektiv. Podrobnější a ucelenější informace však byly publikovány 

až v roce 1966 v monografii Výslech a psychologie. O tři roky později vznikl výzkumný 

projekt schválený vědeckou radou Ústavu kriminalistiky Právnické fakulty UK v Praze, jehož 

cílem bylo zvážit využití polygrafického vyšetření v kriminalistice. Tento úkol byl úspěšně 

dokončen v roce 1977. Následně roku 1981 bylo zřízeno pracoviště fyziodetekce, umístěné 

v Kriminalistickém ústavu v Praze. [10] 

4. 2 Současnost 

V současné době je v rámci České republiky fyziodetekce využívána prakticky jen pro 

potřeby policejní praxe. Velmi zřídka se s ní však můžeme setkat i v soukromém sektoru, kde 

je fyziodetekce využívána soukromými detektivními kancelářemi. Jediným pracovištěm, 

provádějícím fyziodetekční vyšetření pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, je 

Kriminalistický ústav Praha, který využívá polygraf již zhruba 30 let. Nejčastěji je provedení 

fyziodetekčního vyšetření vyžadováno kriminalisty u případů násilné trestné činnosti, jako 

například vraždy, ublížení na zdraví, znásilnění, pohlavního zneužívání, vydírání či loupeže. 

Občas je využíváno také pro ověřování pravdivosti výpovědí, např. u dopravních nehod, 

náhlých úmrtí atd. Samotné výsledky vyšetření však nemají podle justiční praxe důkazní 

hodnotu. Nemusí být tedy připuštěny jako důkaz vůbec anebo výjimečně mohou plnit vedlejší 

úlohu. Podobně je tomu ve většině evropských zemí, kde není polygrafické vyšetření 

považováno za přímý soudní důkazní prostředek. Naproti tomu v Izraeli, Kanadě, Mexiku 

a některých dalších zemích má toto vyšetření váhu přípustného důkazu. Nebylo by od věci 

zmínit i Německo, kde je fyziodetekční vyšetření od roku 1945 zakázáno. [7, 12] 
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 Na rozdíl od nás nacházejí fyziodetekční metody v zahraničí rozmanitější uplatnění.  

Například v Rusku je hojně využíván přístroj zvaný aktivaciometr. Zpočátku sloužil 

především pro výcvik a přípravu kosmonautů. Následně byl využit i pro potřeby policie 

a vojska ministerstva vnitra. V současné době tvoří povinnou výbavu všech psychologů 

pracujících na těchto útvarech. Odůvodněním je zejména vysoká efektivnost a rychlost práce 

včetně přesných výsledků. Podobně i školní psychologové ze středních a vyšších škol začínají 

povinně využívat aktivaciometr pro práci se studenty. V USA je fyziodetekce využívána pro 

potřeby policie podobně jako u nás, avšak již přes 70 let, a má, z hlediska práva, zřejmě 

nejlépe a nejpodrobněji rozpracovanou problematiku využívání této metody. Ve velké míře je 

ve Spojených státech amerických rozšířen polygraf pro potřeby civilního sektoru, a to 

zejména u soukromých detektivních kanceláří. Jejich služby mohou s jistými omezeními 

využívat zaměstnavatelé, např. pro prověřování poctivosti a loajality zaměstnanců. [19] 

4. 3 Podstata fyziodetekčního vyšetření 

Metody fyziodetekčního vyšetření jsou založeny na snímání, registrování 

a zaznamenávání změn ve fyziologických procesech, které jsou vyvolávány určitými 

emocemi, podmíněnými vnějšími psychologickými podněty. Na základě změn s typickými 

znaky, tzv. symptomy lži, lze usuzovat, zda je tvrzení vyšetřované osoby pravdivé, či nikoliv. 

V současné době existuje poměrně široké spektrum přístrojů, které jsou schopny registrovat 

a zaznamenat alespoň jednu nebo více fyziologických změn, vyvolaných daným 

psychologickým podnětem. Avšak ne všechny tyto přístroje jsou vhodné pro aplikaci do 

běžné praxe za účelem odhalování lží.  

Pro objasnění principů, na kterých je založeno fyziodetekční vyšetření, je vhodné 

zmínit centrální nervovou soustavu, která je základem nervového systému člověka. Ta ovládá 

jak vědomě ovlivnitelné tělesné a smyslové funkce, tak vědomě neovlivnitelné. Druhé 

jmenované jsou řízeny autonomní nervovou soustavou, která ovládá například činnost jater, 

plic, ledvin, srdce atd. Autonomní nervová soustava je tvořena dvěma protikladnými větvemi, 

které se navzájem funkčně doplňují, a to nervovým systémem sympatickým 

a parasympatickým. V klidových situacích jsou oba tyto systémy v rovnováze. Dojde-li 

k vyvolání určitých emocí (strach, vztek) nebo zvýšení tělesné námahy, dojde k potlačení 

vlivu parasympatického nervového systému a většinu funkcí přebere nervový systém 

sympatický. To se projeví například zrychlením tepové frekvence srdce, zvýšením krevního 

tlaku, rozšířením zornic, zvýšení sekrece potu atd. Po odeznění zátěžové situace opět dochází 

k uvedení systému do rovnováhy. [10] 
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Důležitým prvkem, kterého fyziodetekce ke své funkci využívá, jsou lidské emoce. 

Jejich podstatným znakem je to, že vystupují nechtěně, jejich původ je zcela spontánní a jsou 

tedy reakcí v pravém slova smyslu. Člověk dokáže odvrátit své vnímání od určitého objektu, 

dokáže úmyslně a vědomě začít i ukončit myšlení, ale nedokáže svým vědomím vyvolávat 

či odvracet emoce. Některé emoce jsou navíc velmi vtíravé, jako např. úzkost. [14] 

Z hlediska fyziodetekce je důležité, jakým způsobem se emoce projevují. Dle 

charakteristických projevů je lze rozčlenit do tří rovin. Zaprvé to jsou emoce, které nelze 

přímo a přesně sledovat. Ty se projevují jako pociťovaná, uvědomovaná nálada (vztek, radost 

strach atd.). Zadruhé je to pozorovatelné chování (pláč, smích, držení těla, výraz apod.). 

Do poslední roviny se zařazují autonomně probíhající fyziologické procesy, které nezávisejí 

na vůli dané osoby (pocení, změny krevního tlaku a tepové frekvence, dýchání). Právě tyto 

změny ve fyziologických procesech lze snímat a registrovat pomocí přístrojové techniky. [6] 

Mezi nejvýznamnější emoce, alespoň z pohledu fyziodetekce, lze zařadit strach. Ten 

se může u člověka objevit na základě různých představ, např. hrozeb, rizik, selhání. Ne vždy 

je však strach spojen pouze s fyzickým poškozením či újmou na zdraví. Mohou se také 

objevit obavy, které jsou z hlediska závažnosti spíše symbolické. Patří sem např. ztráta dobré 

pověsti, důvěry, prestiže. Jestliže člověk pociťuje strach nebo vztek, dojde k sekreci 

adrenalinu a noradranalinu (tzv. katecholaminů). Tyto hormony zajišťují akceschopnost 

pohybového a oběhového systému, čímž připravují organismus na únik, případně útok. 

Kromě těchto látek dochází ke zvýšenému vylučování kortizolu, jež je řízen hypofýzou. 

Všechny tyto fyziologické procesy mají za úkol zajistit dostatek energie pro jednotlivé části 

organismu v kritických situacích. [6] 

 Z předchozích odstavců je patrné, že spektrum fyziologických reakcí, které lze snímat, 

registrovat, vyhodnocovat a využít tak pro účely odhalování lži, je poměrně široké. Z tohoto 

důvodu je na místě uvést alespoň stručný výčet některých v literatuře uváděných veličin: 

 

− dechová frekvence - zde je hodnocena frekvence dýchání včetně tvaru dechové 

křivky, zejména pak vztahy mezi vdechovou a výdechovou fází. I přes to, že lze 

dýchání vědomě ovlivňovat, jemné rozdíly mezi jednotlivými fázemi jsou tímto 

způsobem ovlivnitelné velmi obtížně; 

− krevní tlak a srdeční puls – snímání a registrování tepové vlny, tedy hodnoty 

systolického i diastolického tlaku a tepové frekvence; 
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− psychogalvanický reflex – ze všech sledovaných fyziologických reakcí je tato 

nejčastější. Principiálně vychází z toho, že se vlivem emočního napětí mění elektrická 

vodivost lidské kůže, mění se tedy její elektrický odpor;  

− elektroencefalografie – pomocí encefalografu se sleduje elektrická aktivita mozku, 

zejména pak vlny alfa a beta. Každá emoční změna má přímý vztah k elektrické 

aktivitě lidského mozku; 

− zorničková odpověď – silné emoce ovlivňují velikost průměru zornice oka, samotné 

měření je ale z technického hlediska velmi náročné;  

− pletysmografie – její princip je založen na zjišťování a registrování průsvitu cév na 

okrajových částech těla, zejména pak na prstech rukou, ale i na nosu, ušních boltcích 

apod.; 

− elektromyografie – každý sval v lidském těle vykazuje v různých stavech specifické 

napětí, to je udržováno pomocí nervových impulzů, k jejichž změnám dochází hlavně 

v průběhu pociťování nepříjemných emocí; 

− chemické složení krve – vegetativní nervový systém člověka společně s emocemi 

ovlivňují biochemické složení krve, kde se sleduje především obsah adrenalinu 

a noradrenalinu. Vzhledem k složitosti a časové náročnosti se však tato metoda v praxi 

téměř nevyužívá; 

− tremometrie – zde se sleduje svalový třes, tzv. tremor, jehož úroveň se odvíjí od 

celkového zdravotního stavu, požití některých léků či drog a také intenzity emočního 

napětí; 

− mrkání očních víček – emoční napětí ovlivňuje frekvenci mrkání. Pravdou však je, že 

mrkání lze snadno ovlivnit vůli a využít ho tak k účelové manipulaci; 

− teplota kůže – prožívané emoce ovlivňují teplotu kůže, neboť dochází ke změnám 

v jejím prokrvení. To zároveň přímo souvisí se změnami v průsvitu cév; 

− sledování mimiky - emoce prolínají v různé míře veškerým lidským chováním. 

Emoční projevy, které je možno sledovat bez použití přístrojů, pouhým vizuálním 

sledováním osoby, jejich reakcí projevujících se na periferii organismu (změny 

prokrvení obličeje, zrychlené polykání, mikrotremor zejména prstů apod.), mohou být 

vědomě ovlivněny a mohou tedy něco říci pouze zkušenému pozorovateli, který má 

dostatek znalostí a je schopen tyto reakce posoudit v jejich vzájemných vztazích 

a souvislostech. [10] 
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V současné běžné praxi se však využívá snímání a registrování pěti základních fyziologických 

reakcí, mezi které patří: 

− dechová frekvence 

− psychogalvanický reflex 

− změny tepové frekvence 

− změny krevního tlaku 

− stres v hlase vyšetřované osoby 

 

Fyziodetekční vyšetření poté probíhá tak, že vyslýchané osobě jsou kladeny 

jednoduché srozumitelné otázky, na které lze jednoznačně odpovědět ANO či NE. 

V některých případech je připuštěna pouze odpověď ANO anebo osoba neodpovídá na otázky 

vůbec, pak se jedná o tzv. silent answer test, přičemž jsou sledovány pouze změny ve 

fyziologických procesech jako reakce na položenou otázku. Otázky musí být pečlivě 

připravovány individuálně pro každou dotazovanou osobu.  Jsou členěny do několika sérií, 

přičemž podle obsahu je lze rozdělit na kontrolní, relevantní, irelevantní a kritické.  

− Kontrolní – slouží k prověření fyziologických reakcí, které budou snímány; 

vyšetřovaná osoba zná na tento typ otázek pravdivou odpověď. 

− Relevantní – souvisejí s vyšetřovanou osobou i událostí a navazují na 

skutečnosti, které mohla vyšetřovaná osoba spáchat.  

− Irelevantní – týkají se informací, které jsou z pohledu vyšetřované události 

nepodstatné, pravdivá odpověď je předem známa. 

− Kritické – přímo souvisejí s vyšetřovanou události, otázky jsou formulovány 

tak, aby byla odpověď na ně záporná. [7, 14] 

4. 4 Přístrojová technika 

 Přístroje využívané k fyziodetekčnímu vyšetření prošly od dob svého vzniku do 

současnosti velmi dlouhým vývojem, a to jak po stránce technické, tak po stránce jejich 

označování. Jak vyplývá z výše popsaného principu fyziodetekčního vyšetření a široké škály 

měřitelných fyziologických procesů, lze pro účely tohoto vyšetření využít celou řadu 

přístrojů. Některé jsou primárně určeny pro potřeby odhalování lži a nemají žádné jiné 

praktické využití, jiné přístroje jsou běžně využívány v medicíně, avšak z podstaty své funkce 

je lze s úspěchem aplikovat při odhalování lži. Neexistuje však žádná metoda ani přístroj, 

který by jednoznačně určil, že daný výrok vyšetřované osoby je lež. Vždy je nutno výsledky 

vyšetření nejprve odborně vyhodnotit a až poté konstruovat závěry. 
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4. 4. 1 Aktivaciometr 

Aktivaciometr je přístroj, který je schopen zaznamenávat i nepatrné změny v emočním 

napětí u vyšetřované osoby. Toho je docíleno sledováním a vyhodnocováním několika 

projevů současně – procesů probíhajících na periferii organismu a aktivaci mozkových center. 

Aktivaciometr mimo jiné umožňuje: 

− měření teploty pokožky na dlaních či chodidlech 

− měření galvanického odporu kůže na dlaních 

− sledování svalového třesu (končetin, obličeje, hlasivek) 

− měření reakčního času 

−  sledování aktivace pravé a levé mozkové hemisféry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Aktivaciometr AC-6K. [1] 

 

Autorem tohoto multifunkčního diagnostického přístroje je ruský akademik Jurij 

Alexejevič Cagarelli. Přístroj byl zhotoven v průběhu roku 1992, do praxe se dostal v roce 

1993, kdy byl využíván pro výcvik a přípravu kosmonautů ve Středisku Jurije A. Gagarina. 

V současné době představuje nejznámějšího zástupce těchto diagnostických přístrojů 

Aktivaciometr AC a jeho modifikace AC 6 až AC 9. Model AC 9, který je z těchto modifikací 

nejnovější, je také využíván řadou zahraničních psychologických pracovišť, která provádějí 

výběr osob pro provádění speciálních, vysoce náročných úkolů, zejména v resortech vnitra 

a obrany. Na následujícím obrázku jsou popsány hlavní součásti Aktivaciometru AC-9K 
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Obrázek 2: Aktivaciometr AC-9K [1] 

Tabulka 1: Legenda k obrázku. 

1 kryt 11 panel 

2 plechová deska pro diagnostiku třesu 12 kyveta pro testování metodou R. Volla 

3 LED kontrolka 13 akupunkturní elektrody 

4 měřící stupnice s různými rozsahy 14 akupunkturní sondy s tepelnými čidly 

5 přesuvník  15 elektroda 

6 tlačítko pro spuštění testu 16 jezdec 

7 ploché elektrody 17 disk pro poklepový test 

8 indikátor napájení 18 jehla pro detekci třesu 

9 rukojeť pro přenášení zařízení 19 speciální stylus pro poklepový test 

10 tělo   

 

Nespornou předností Aktivaciometru jsou jeho široké možnosti uplatnění. Svými 

funkcemi je schopen zastoupit několik diagnostických laboratorních přístrojů. Výsledky 

získané z vyšetření zkoumané osoby na tomto přístroji umožňují určení jeho vlastností, 

dispozic a stavů: 

− Sociálně psychologické dispozice: citlivost, paměť, psychomotorika, typ myšlení, 

vnímavost 

− Psychologické vlastnosti osobnosti: účelovost – bezprostřednost, spolehlivost, 

sociabilita 

− Psychické procesy: vnímavost, citlivost, paměť, typ myšlení, psychomotorika 

− Psychické stavy: úroveň aktivity, emoce, stres 
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− Psychofyziologické dispozice: vlastnosti nervového systému, aktivace a funkční 

symetrie mozkových hemisfér 

− Tělesný stav: fyzologický stav organismu a tělesných orgánů 

[7] 

 

4. 4. 2 Elektroencefalograf 

Elektroencefalograf (dále jen EEG) je přístroj, která snímá a zaznamenává změny 

elektrického potenciálu mozku způsobené jeho aktivitou. Záznam pořízený tímto přístrojem 

se nazývá elektroencefalogram. Své uplatnění nachází především v lékařství, ale lze jej využít 

také jako prostředek pro detekci lži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: EEG vyšetření. [20] 

 

ECG měří aktivitu mozkových neuronů pomocí elektrod, které jsou rozmístěny na 

povrchu hlavy vyšetřovaného. Z podstaty tohoto vyšetření nelze zjistit, ve které části mozku 

probíhají změny, lze pouze registrovat, zda k nějakým změnám dochází. Podobně jako 

polygraf, jež je primárně určen pro odhalování lži, není ani elektroencefalograf schopen 

jednoznačně určit, že konkrétní výrok vyšetřované osoby je lživý. Umožňuje pouze 

zaznamenat reakci mozku na danou informaci. Sledováním těchto reakcí v průběhu vyšetření, 

kdy jsou vyslýchanému pokládány otázky, je možné vyvodit, zda jsou jeho tvrzení pravdivá, 

či nikoliv. 

 

V průběhu EEG vyšetření lze pozorovat různé mozkové vlny, které jsou charakteristické 

pro určitý stav či proces: 
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− vlny delta: 0 - 4 Hz (hluboký spánek, bezvědomí) 

− vlny theta: 4 - 8 Hz (kreativita, představy) 

− vlny alfa: 8 - 12 Hz (zavřené oči, klid, relaxace) 

− vlny beta:  13 - 30 Hz (koncentrace, logické myšlení, tvorba úsudku, neklid) 

− vlny gama: 26 – 70 Hz a více (vysoká mentální aktivita, strach)  

[16] 

Obrázek 4: EEG vlny. [21] 

 

U osoby, která je v průběhu elektroencefalografického vyšetření konfrontovaná 

usvědčujícími otázkami o spáchané události, jsou významné především vlny beta a gama, 

které jsou charakteristické pro neklid, logické myšlení a pocit strachu. Bylo také zjištěno, že 

lidskému mozku trvá různě dlouhou dobu zpracování a vyslovení dvou pravdivých tvrzení 

a zpracování a vyslovení jednoho výroku pravdivého a druhého lživého. V druhém případě 

trvá celý proces o několik desítek milisekund déle a je tedy na záznamu patrný. [25] 

 

4. 4. 3 Elektrokardiograf 

Elektrokardiograf (dále jen EKG) je přístroj, který zaznamenává elektrický potenciál 

způsobený srdeční aktivitou. Záznam, pořízený tímto přístrojem se nazývá elektrokardiogram. 

EKG je nebolestivé, velmi jednoduché a nenáročné vyšetření, které umožňuje sledovat 

a zaznamenávat elektrickou aktivitu srdce. Akce srdečního svalu, resp. každý jeho stah 

doprovází slabé elektrické napětí. Toto napětí se šíří až na povrch těla, kde je snímáno 

elektrodami. 

 



 

Na tělo vyšetřované osoby se p

kotníky a zápěstí. Pomocí těchto elektrod jsou p

který provádí grafický záznam, tzv. EKG k

kardiostimulátor, měla by tuto skute

Obrázek 5

 

EKG je využíván především v

odhalování lži. Frekvence srdeč

vegetativním nervovým systémem. Proto, pokud je osoba ve zna

vyvolaném například pokládáním otázek týkajících se s

k náhlé změně frekvence srdeč

 

4. 4. 4 Polygraf 

Polygraf je technické zař

hodnoty, mezi něž patří:  

− změny krevního tlaku

− tepová frekvenc

− psychogalvanický reflex (zm

− mechanismy dýchání

V současné době je polygraf 

účely odhalování lži. Široké veř

je prakticky i jeho původní název (z

za částečně zavádějící, neboť

v prokazování lži. Jak již bylo zmín

není schopen jednoznačně určit, že konkrétní odpov

lež. Pouze v daném okamžiku zaznamená 
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řované osoby se připevní elektrody, umísťují se zpravidla na hrudník, 

ěchto elektrod jsou přenášeny signály z těla pacienta do p

který provádí grafický záznam, tzv. EKG křivky. Pokud má vyšet

la by tuto skutečnost nahlásit předem. 

Obrázek 5: Změny srdeční aktivity. [24] 

EKG je využíván především v lékařství, avšak lze jej využít také pro pot

odhalování lži. Frekvence srdečního tepu není totiž ovlivňována jen tělesnou zát

vegetativním nervovým systémem. Proto, pokud je osoba ve značném emo

íklad pokládáním otázek týkajících se spáchaného trestného 

 frekvence srdeční akce a její zaznamenání prostřednictvím EKG.

Polygraf je technické zařízení, které snímá a graficky zaznamenává č

ho tlaku  

tepová frekvence  

psychogalvanický reflex (změny ve vodivosti kůže)  

mechanismy dýchání  

ě je polygraf v podstatě nejrozšířenějším přístrojem využívaným pro 

ely odhalování lži. Široké veřejnosti je však znám spíše pod označením

ůvodní název (z anglického lie detector). Termín „detektor lži“ lze ozna

ějící, neboť může vyvolávat dojem samozřejmosti a jednoduchosti 

Jak již bylo zmíněno výše, žádný přístroj fyziodetekce, v

č ě určit, že konkrétní odpověď vyšetřované osoby na danou otázku je 

daném okamžiku zaznamená fyziologické změny způsobené zm

ují se zpravidla na hrudník, 

ěla pacienta do přístroje, 

ivky. Pokud má vyšetřovaná osoba 

jej využít také pro potřeby 

ělesnou zátěží, ale také 

čném emočním napětí, 

páchaného trestného činu, dojde 

ednictvím EKG. [23] 

které snímá a graficky zaznamenává čtyři fyziologické 

[10] 

řístrojem využívaným pro 

ím „detektor lži“, což 

anglického lie detector). Termín „detektor lži“ lze označit 

řejmosti a jednoduchosti 

stroj fyziodetekce, včetně polygrafu, 

ované osoby na danou otázku je 

ůsobené změnami emočního 
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napětí. Pro vytvoření závěru o pravdivé či nepravdivé odpovědi je nutné nejprve vyhodnotit 

informace získané polygrafickým vyšetřením. Přesnost polygrafického vyšetření je uváděna 

v rozmezí 60 – 90%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Analogový polygraf Lafayette. [polygraphsales] 

 

Osobě vyšetřované pomocí polygrafu je na tělo přiloženo několik snímačů, současně jí 

je vysvětlena funkce každého z nich. Na horní část hrudníku se přes oděv přiloží hadicové 

snímače pneumografu, které snímají frekvenci a hloubku dechu, na dva nesousední prsty ruky 

se připevňují snímače kožního odporu, na palec druhé ruky potom snímač tepové frekvence 

a krevního tlaku. U některých přístrojů se pro měření krevního tlaku využívá vzduchová 

manžeta. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Přiložení snímačů polygrafu na tělo vyslýchaného. [12] 
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Na výstupu z polygrafu jsou zaznamenány křivky reprezentující jednotlivé snímané 

fyziologické procesy. Na obrázku můžeme vidět náhlou změnu ve všech snímaných 

veličinách, což může být reakce na položenou, tzv. kritickou otázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8:  Grafický výstup z polygrafu. [12] 

 

Polygraf bývá v praxi velmi často doplněn hlasovým analyzátorem. Jeho funkce 

vychází z toho, že v důsledku emocionálních změn dochází ke změnám napětí ve svalech 

řečového ústrojí, změnám vlhkosti dutiny ústní, teploty a rytmu dýchání. Všechny tyto 

faktory ovlivňují znění hlasu. Analyzátor hlasu tedy vyhodnocuje zejména zabarvení a výšku 

hlasu, čímž vhodně doplňuje funkce polygrafu.  

Polygraf je v současnosti velmi často využíván zpravodajskými službami ve Francii, 

Velké Británii, USA, ale i jinde, zejména při bezpečnostních prověrkách nově příchozích, ale 

i stávajících pracovníků ve státní správě. Využití nachází také v soukromých institucích při 

výběru pracovníků na důležitá pracovní místa. 

Tento přístroj lze s úspěchem využít také v případech, kdy osoba předstírá poškození 

některého ze smyslů – čichu, sluchu nebo zraku. Vyšetření probíhá tak, že např. osobě, která 

předstírá ztrátu zraku, jsou předkládány různé fotografie, mezi nimiž jsou zařazeny fotografie 

vyvolávající u dané osoby silné emoce (zachycující zmrzačené dítě, ženské akty). V průběhu 

předkládání fotografií jsou současně snímány změny ve fyziologických hodnotách 

vyšetřované osoby. [6] 

 

4. 4. 5 Termální kamera 

Metoda založená na využití infračervené kamery je vyvíjena v institutu polygrafie při 

ministerstvu obrany Spojených států amerických. Termální, resp. infračervená kamera 

detailně snímá prokrvení tváře podezřelé osoby. Vysoká rozlišovací schopnost kamery dokáže 
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v krevním oběhu tváře zachytit i nepatrné změny. V průběhu snímání jsou osobě pokládány 

jednoduché otázky, na které odpovídá ano nebo ne, stejně jako u polygrafického vyšetření. Při 

zodpovězení každé otázky je pořízena fotografie zachycující prokrvení obličeje. Pokud dojde 

u vyšetřované osoby ke změně emočního napětí, například z důvodu lži, dojde ke změnám 

v prokrvení tváře. Tyto změny jsou na pořízených fotografiích viditelně zachyceny. [26] 

Nespornou předností této metody je, že je naprosto bezkontaktní. Na rozdíl od jiných 

přístrojů využívaných k fyziodetekci zde není potřeba k vyšetřované osobě připojovat žádné 

zařízení. Vyšetření tak může proběhnout, aniž by o tom tato osoba věděla. V současnosti se 

vedou diskuze o zahrnutí této metody jako součásti letištních kontrol. [22] 

Podobného principu je využíváno i u metody snímání „tváře strachu“, kde se pomocí 

infrakamery snímá prokrvení oblastí kolem očí. Vychází tak z teoretického poznatku, že při 

výskytu stresové zátěže působící na člověka dochází k rychlému přesunu krve do očních 

partií, aby se zintenzivnila jejich funkce. Na snímku pořízeném z infrakamery je tedy 

zachycena tvář strachu s výrazným prokrvením očních partií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Tvář lži. [17] 

 

Horní obrázek reprezentuje normální intenzitu prokrvení oblasti kolem očí. Druhý 

obrázek ukazuje, jak se prokrvení těchto oblastí změní, pokud u osoby dojde ke zvýšení 

emočního napětí. Z hlediska spolehlivosti literatura uvádí hodnotu 84%. Je tedy přibližně 

srovnatelná s jinými fyziodetekčními metodami.  

Podobně, jako u ostatních metod, i zde se objevují ohlasy kritiků. Jejich diskuze 

narážejí paradoxně již na samotnou koncepci tváře strachu. Změny v prokrvení oblasti kolem 

očí totiž nemusí být vyvolány pouze stresovou zátěží. Obdobně se projevuje například situace, 

kdy danému člověku spadne do oka nečistota. [26] 
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4. 4. 6 Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI)  

Počátky metody funkčního zobrazování magnetickou rezonancí (dále jen fMRI) jsou 

v literatuře datovány okolo roku 1940, většího rozvoje se však dočkala až ke konci 20. století. 

Jedná se o moderní zobrazovací metodu, využívanou především v lékařství. Princip 

zobrazování magnetickou rezonancí je založen na tzv. nukleární magnetické rezonanci. 

Zjednodušeně řečeno, dochází zde k interakcím mezi jádry atomů vodíku, který je v lidském 

těle hojně zastoupen, a vysokofrekvenčním magnetickým polem. Změny způsobené těmito 

interakcemi jsou snímány a složitými procesy převáděny na černobílý obraz. [5] 

Z praktického hlediska nám tedy fMRI umožňuje mapovat ty oblasti mozku, které 

v danou chvíli provádějí určitý úkol nebo se na daném úkolu svou aktivitou podílejí.  Samotné 

mapování je umožněno buďto na základě změn v prokrvení některé části mozku nebo na 

základě změn v okysličení krve, protože jak je známo, mozkové buňky vystavené zátěži 

vyžadují větší množství okysličené krve. Vysoká rozlišovací schopnost přístroje umožňuje 

tyto změny lokalizovat i v případech, kdy se odehrávají v oblastech mozku menších, než 

10mm2.  

 I tuto metodu lze s úspěchem využít při odhalování lži. Pokud pomocí fMRI vyšetříme 

osobu, která nejprve mluví pravdu a při následném vyšetření zalže, můžeme na pořízených 

snímcích zpozorovat rozdíly v aktivaci různých mozkových center. Na základě laboratorních 

testů bylo zjištěno, že u osoby, která lže, jsou ve větší míře aktivovány určité části čelního 

laloku. Naproti tomu u osoby, jež mluví pravdu, nejsou v mozkové aktivitě pozorovány žádné 

významné změny. [8] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 : Vlevo snímek mozku osoby hovořící pravdu, vpravo lež. [8] 
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Co se týče přesností metody fMRI při odhalování lži, lze ji zařadit mezi ty 

spolehlivější, literatura uvádí hodnotu až 97%. Již z principu je vyloučeno jakékoliv vědomé 

ovlivňování výsledků.  Proti této metodě však hovoří vysoké provozní náklady a vysoká 

pořizovací cena přístrojů. [8] 

4. 4. 7 Počítačová analýza hlasu (CVSA) 

Metoda počítačové analýzy hlasu, anglicky computer voice stress analyzer (dále jen 

CVSA) se poprvé objevila v roce 1988 ve Spojených státech amerických.  Její princip je 

založen na poznatku, že lidský hlas je tvořen dvěma frekvenčními spektry. První spektrum je 

tvořeno základními frekvencemi, vznikajícími především v oblasti hrtanu. Druhé spektrum je 

tvořeno frekvencemi, které vznikají v okamžiku, kdy skrze hlasové orgány prochází vzduch.  

Analytici využívající této metody se domnívají, že hlas člověka obsahuje mimo jiné 

i neslyšitelnou zvukovou složku. Jde konkrétně o mikrozáchvěvy o frekvenci 8 – 14 Hz.  

Tento signál je v hlase nejintenzivnější v průběhu běžné mluvy a naopak nejméně intenzivní, 

pokud je mluvčí vystaven stresové situaci, například z důvodu vyřčení nepravdivé informace. 

Přístroj pro analýzu hlasu sleduje a vyhodnocuje změny ve frekvenční modulaci hlasu 

vyslýchaného v průběhu odpovídání na předkládané otázky. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Počítač s programem pro analýzu hlasu. [15] 

 

V současné době existují přístroje pro CVSA ve dvou variantách. První z nich je zcela 

analogová. Ke své funkci využívá EKG diagram, na který je graficky zaznamenávána křivka 

reprezentující kmitání lidského hlasu. Vyslýchaná osoba mluví buďto do mikrofonu 

připojeného přímo k přístroji nebo do mikrofonu audio rekordéru, přičemž pořízená nahrávka 

je poté přehrána do analyzátoru hlasu.  
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V roce 1996 byla vyvinuta druhá, modernější a také současná varianta, která je již plně 

digitální. Místo přístroje pro hlasovou analýzu je zde využíván přenosný počítač se 

speciálním software, který zachycuje a vyhodnocuje zvuková data. Tato data jsou nahrávána 

prostřednictvím zabudované zvukové karty. [18] 

V současnosti je metoda CVSA využívána velmi zřídka. Z dostupných informací 

vyplývá, že většího rozšíření se dočkala pouze ve Velké Británii, kde je nasazována při 

prokazování pojistných podvodů, dále v Izraeli, kde napomáhá odhalovat sebevražedné 

atentátníky, ve Spojených státech amerických pak nalezla uplatnění při výzkumech veřejného 

mínění. U nás je tato metoda součástí polygrafického vyšetření prováděného 

Kriminalistickým ústavem v Praze, a to při objasňování závažných trestných činů.  

Poměrně novou oblastí aplikace CVSA jsou mobilní telefony. Speciální software 

instalovaný do mobilního telefonu umožňuje analyzovat právě probíhající hovor, přičemž 

vyhodnocuje přítomnost stresu v hlase u osoby „na druhé straně“. [22] 

4. 5 Okolnosti omezující fyziodetekční metody 

Aby bylo možné bezchybné provedení fyziodetekčního vyšetření s objektivními 

výsledky, musí být při samotné realizaci nastaveny vhodné podmínky. Odborná literatura 

však upozorňuje na existenci mnoha teoretických i faktických vlivů, jež mohou průběh 

vyšetření negativně ovlivnit nebo jej zcela znemožnit. [11] 

U konkrétních osob se mohou vyskytnout takové okolnosti, o kterých lze důvodně 

předpokládat, že omezí, ovlivní či znemožní použití fyziodetekčních metod.   Patří zde tyto 

případy: 

− Nedostatečná intelektová úroveň – Jedinec nedokáže pochopit smysl kladených 

otázek, ani význam odpovědí na ně. To může být způsobeno nízkým věkem, 

nevyzrálou psychikou, nízkou inteligencí, zpomaleným myšlením, nedostatečnou 

schopností koncentrace pozornosti, znaky senility jako důsledek stárnutí člověka apod. 

− Přítomnost duševní choroby nebo poruchy – osoba trpící dočasně nebo trvale 

duševní chorobou nebo poruchou. Lze sem zařadit těžší formy neuróz a všechny 

formy psychotického onemocnění. Pokud nejsou takovéto informace o vyšetřované 

osobě dostupné, doporučuje se předběžně provést psychiatrické, případně 

psychologické vyšetření.  

− Bolestivé somatické stavy – tyto stavy mohou být způsobeny přechodným nebo 

trvalým onemocněním, způsobujícím akutní bolest. Bolestivé stavy mohou vyvolat 

reakce, které překryjí fyziologické reakce zaznamenávané polygrafem.  
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− Některé formy medikace – případy, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu 

vyšetřovaného je nutná trvalá a soustavná medikace. Některé léky mohou obsahovat 

látky ovlivňující charakter snímaných fyziologických hodnot. (analgetika, 

barbituráty…) 

− Akutní vliv psychotropních látek nebo alkoholu – je-li osoba intoxikována 

psychotropními látkami nebo alkoholem, pak se fyziodetekční vyšetření provádí až po 

odeznění účinků těchto látek. 

− Abstinenční příznaky – abstinenční syndrom, vyskytuje se u jedinců závislých na 

návykových látkách nebo alkoholu, pokud je vynechá. Tyto příznaky mohou ovlivnit 

snímané fyziologické reakce.  

− Aktuální nepříznivý psychický stav – stavy extrémního vyčerpání, silné únavy, 

případně nepříznivý psychický stav nedovolují vyšetřovanému se plně soustředit na 

plnění požadovaných úkonů. 

− Systém hodnot a pojmů odlišný od běžné populace – někteří příslušníci etnických 

a národnostních menšin mají jiná měřítka pro pravdu a lež, než majoritní společnost. 

Z hlediska fyziodetekčního vyšetření je však důležité uvědomění si pravdivosti či 

lživosti podávané výpovědi. [6] 

Kromě výše zmíněných okolností, mohou být výsledky fyziodetekčního vyšetření zkreslené 

u osob: 

− dobře poučených o principech metody (fyziologové, psychologové, kriminalisté, 

někteří vrcholoví sportovci) 

− příslušníků tajných služeb nebo speciálních jednotek, u kterých lze předpokládat 

speciální výcvik pro úmyslné zkreslení výsledků vyšetření 

− osoby s možnými odlišnostmi v pojetí a projevech pravdy zapříčiněné jejich profesí 

(politici, herci, diplomaté) 

 

V souvislosti s okolnostmi, které mohou omezit využití fyziodetekčních metod, je 

vhodné zmínit pojem tzv. Othellova chyba. Jde o situaci, kdy se osoba snaží přesvědčit 

nedůvěřivé okolí o tom, že se ničeho nedopustila nebo mluví pravdu (a i doopravdy tomu tak 

je), přičemž působí nevěrohodně. To proto, že má strach, že jí okolí neuvěří. Člověk pak 

pociťuje úzkost, strach a může se mu třást hlas. Vykazuje tedy stejné projevy, jako kdyby 

lhal. [27] 
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5 Fyziodetekce ve vztahu k průmyslové bezpečnosti 

Záměrem každé společnosti, organizace či firmy, respektive jejich personálních 

oddělení, je výběr loajálních, spolehlivých a patřičně kvalifikovaných pracovníků. Ne vždy je 

však takový záměr realizovatelný. Snadná manipulace s osobními údaji nebo vysoká 

fluktuace zaměstnanců může výběr vhodných pracovníků ztížit. Běžně se můžeme setkat 

s osobami záměrně předávajícími klamné sdělení, jako například výše uvedené nepravdivé 

osobní reference. Podstata lhaní spočívá v samotné funkci lidské komunikace, kdy se osoba 

snaží příjemce lži ovlivnit. Nejčastěji je to právě z důvodu vlastního prospěchu – navázání 

vztahu, skrytí skutečností, zisk výhody. Podobných cílů lze dosáhnout také podstatně 

důmyslnější cestou, a to využitím sociotechniky, kde osoba k dosažení svého cíle využívá 

znalostí a praktiky sociologie, psychologie a pedagogiky. Problém nastává, pokud nejsme 

schopni tyto zkreslené informace včas odhalit. Zejména pak v případech, kdy cílem takto 

jednající osoby je způsobit danému podniku finanční, majetkovou či morální ztrátu. [27] 

 

Grafické znázornění implementace fyziodetekčního vyšetření do přijímacího procesu: 

 

5. 1 Vnitřní personální hrozby 

 V některých případech lze předpokládat, že se neloajální, osobnostně nevyhovující či 

nedostatečně kvalifikovaná osoba dostane na takové místo v podniku, kde může působit 

materiální, finanční nebo morální ztráty. Důvodem takového jednání může být zisk ve vlastní 

prospěch, msta, likvidace konkurence atp. Proto je vhodné zde uvést, jaký účel má 

fyziodetekční vyšetření plnit v procesu výběru zaměstnanců do pracovního poměru. Jde 

zejména o předcházení a odhalování činností nebo skutečností, které se mohou u těchto osob 

vyskytnout a které mohou znamenat potenciální hrozbu pro podnik.  

 

Obrázek 12: Proces výběru zaměstnanců. 
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Fyziodetekční vyšetření aplikované do procesu výběru zaměstnanců tedy umožní: 

− odhalení nevyhovujícího psychoemocionálního stavu jedince, přítomnost 

psychopatických rysů 

− zjištění nedostatečné kvalifikace, odbornosti uchazeče 

− předcházení páchání majetkových deliktů 

− předcházení zneužívání a úniků informací 

− odhalení spolupráce s konkurencí 

− předcházení korupčnímu a podvodnému jednání 

− předcházení vydírání 

− zjištění konfliktnosti osoby, agresivity 

− posouzení odlišného vnímání morálky 

 

Krom těchto skutečností můžeme fyziodetekčním vyšetřením ověřit také: 

− pravdivost informací, které o sobě žadatel poskytl 

− skutečné důvody nástupu do zaměstnání 

 

5. 2 Provedení fyziodetekčního vyšetření 

Pro účely této bakalářské práce budeme uvažovat využití polygrafu od americké firmy 

Axciton Systems. Ten ke své činnosti vyžaduje připojení k počítači nebo notebooku, který 

pomocí přiloženého software vyhodnocuje data snímaná polygrafem. Sofistikovanost celého 

přístroje včetně jeho software jej umožňuje využívat prakticky kteroukoliv osobou, která se 

prostřednictvím brožury a instruktážního videa seznámila s funkcemi polygrafu a postupy pro 

provádění vyšetření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 13: Polygraf Axciton. [2] 
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Vlastní provedení fyziodetekčního vyšetření aplikovaného do přijímacího procesu je 

vázáno na dodržování určitých zásad. Ty jsou ve velké míře shodné se zásadami 

uplatňovanými při vyšetření v kriminalistické praxi. Jedná se zejména o to, aby vyšetřovaná 

osoba byla fyzicky i duševně způsobilá, před fyziodetekčním vyšetřením i v jeho průběhu 

nesmí být vystavena psychickému ani fyzickému nátlaku, nesmí být narušena práva 

a důstojnost vyšetřovaného. S tím souvisí zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech. 

Dále musí být vyšetřovaný seznámen s možností vyšetření kdykoliv ukončit. Osoba 

provádějící vyšetření by měla být vůči vyšetřovanému nezaujatá. Pro objektivní posouzení 

vyšetření a formulování závěrů je přítomen psycholog, který se zároveň podílí na tvorbě 

otázek. Ty musí být jednoduché, srozumitelné, přípustné odpovědi jsou pouze ANO nebo NE. 

Svým obsahem musí směřovat k ověření či získání požadovaných informací (viz. předchozí 

kapitola). Předpokládaná délka vyšetření by neměla přesáhnout 60 minut, neboť se 

u vyšetřované osoby může objevit otupělost v důsledku únavy a ovlivnit tak výsledek 

vyšetření. 

Pro úplnost lze uvést alespoň charakter testů, které lze pro výběr zaměstnanců uplatnit: 

− Test pravda / lež: otázky jsou tvořeny tak, aby vyšetřovaný odpovídal jednoznačně 

ANO  nebo NE, z čehož vyplývá také anglický název „yes – no test“. 

− Ano test: u tohoto typu testu jsou připuštěny pouze odpovědi „ano“. 

− Silent answer test: vyšetřovaný na otázky slovně neodpovídá, sledují se pouze změny 

ve sledovaných veličinách, jako reakce na danou otázku. [10] 

5. 3 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole se pokusím srovnat výdaje, resp. finanční ztráty podniku, způsobené 

deliktním jednáním zaměstnanců, a výdaje nezbytné na pořízení fyziodetekčního přístroje 

včetně nákladů na jeho provoz. Z dostupných informací vyplývá, že tyto ztráty vzniklé 

v průběhu jednoho kalendářního roku se u jednotlivých subjektů velmi liší. Spodní hranice se 

pohybuje v řádech jednotek tisíc korun, horní hranice může přesáhnout milióny korun. Toto je 

ovlivněno zejména velikostí subjektu, počtem zaměstnanců, ročním obratem, zaměřením 

průmyslové činnosti a také stávající úrovní zabezpečení. Naproti tomu náklady na nákup 

a provoz polygrafu se odvíjejí od samotné ceny přístroje, hodinové mzdy psychologa a počtu 

osob, které podstoupí fyziodetekční vyšetření. 

V tabulce je uveden modelový případ středního podniku, který je zaměřen na výrobu 

průmyslových akumulátorů. 
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Tabulka 2: Modelový případ. 

průměrný obrat podniku za rok 90 000 000 Kč 

hodnota odcizeného materiálu za rok 75 000 Kč 

počet zaměstnanců 150 

počet vyšetřených uchazečů o místo 

z toho přijatých uchazečů 

12 

10 

Zdroj: Vlastní. 

 

Nákup polygrafu 

Axciton, 5 kanálů, USB port, software a příslušenství: 137 500 Kč 

Práce psychologa 

Hodinová mzda zúčastněného psychologa: 200 Kč 

 

Náklady na provedení vyšetření nově příchozích pracovníků se vypočtou následovně:  

hodinová mzda psychologa x počet vyšetřovaných osob x délka jednoho vyšetření (hod.)  

Doplněním hodnot dostaneme:  200 x 12 x 1 = 2400 Kč 

Celkový náklad pro tento modelový případ bude následovný: 

Tabulka 3: Celkový náklad.  

nákup polygrafu Axciton Systems 137 500 Kč 

náklady na vyšetření uchazečů 2400 Kč 

SUMA 139 900 Kč 

Zdroj: [2] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v daném případě představuje zavedení 

fyziodetekčního vyšetření jednorázový náklad vyšší cca o 50%, než činí finanční ztráta 

způsobena zaměstnaneckou kriminalitou (krádeže materiálu aj.) v jednom roce. Návratnost 

této investice je velmi individuální, záleží zejména na míře fluktuace zaměstnanců a výši 

způsobené roční škody. Z teoretického hlediska pak nelze předpokládat, že se navrhovaným 

opatřením podaří zaměstnaneckou kriminalitu eliminovat úplně, neboť přesnost vyšetření na 

polygrafu dosahuje, dle údajů v literatuře, nejvýše 90%. Této hodnotě bychom se však 

přiblížili jen v případě, že by fyziodetekční vyšetření podstoupili všichni zaměstnanci, tedy i ti 

dlouhodobě zaměstnaní. Tím by se jednorázově náklad zvýšil ještě o 30 000Kč. 
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6 Výzkumná část 

 V této části mé práce jsou uvedeny postupy, výpočty a vyhodnocení výzkumu 

prováděného dotazníkovou metodou. 

6. 1 Stanovení hypotéz 

Pro účely tohoto výzkumu jsem si stanovil tři hlavní a čtyři pracovní hypotézy. Na 

základě těchto hypotéz a k nim vypracovanému dotazníku se pokusím vyhodnotit potenciální 

vztah vybraného okruhu osob k fyziodetekčnímu vyšetření aplikovaného do pracovně 

právních vztahů. 

 

Hlavní hypotézy: 

1. Organizace je vystavena riziku protiprávních činů ze strany zaměstnanců, které mohou 

být aplikací fyziodetekčních metod minimalizovány. 

2. Fyziodetekční vyšetření při přijímacím řízení do pracovně právních vztahů je pro 

společnost přijatelné. 

3. Uchazeči o zaměstnání jsou ochotni fyziodetekční vyšetření podstoupit. 

 

Pracovní hypotézy: 

1. Odborná společnost (většina) si myslí, že fyziodetekční vyšetření by způsobilo citelný 

zásah do jejich soukromí. 

2. Odborná společnost (většina) si myslí, že by fyziodetekční vyšetření pomohlo 

v obsazování pracovních pozic vyžadující speciální požadavky na osobnostní 

vlastnosti pracovníků. 

3. Odborná společnost (většina) si myslí, že by fyziodetekční vyšetření mohlo 

znevýhodnit či poškodit některé zaměstnance.  

4. Odborná veřejnost (většina) si myslí, že fyziodetekční vyšetření může být přínosem 

pro současnou úroveň personální bezpečnosti.  

6. 2 Výběr základního souboru  

Pro provedení svého výzkumu jsem si určil cílovou skupinu osob tak, aby mělo 

závěrečné vyhodnocení určitou vypovídající hodnotu. Z tohoto důvodu jsem oslovil několik 

bezpečnostních agentur působících v Moravskoslezském kraji a požádal jejich pracovníky 

o vyplnění dotazníků. Dotazovaní jednotlivci byli vybíráni nahodile. Tímto způsobem se mi 
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podařilo získat 60 řádně vyplněných dotazníků, což by měl být ze statistického hlediska 

dostatečně reprezentativní vzorek. 

6. 3 Dotazník 

Dotazník obsahuje celkem 16 otázek, z toho lze u 13 z nich vybrat odpověď pouze ano 

nebo ne, zbylé obsahují jiné možnosti. Vyplňování se však neobešlo bez komplikací. 

V několika případech se objevily problémy s komunikací či neochotou dotazník vůbec 

vyplnit. Někteří dotazovaní se naopak spontánně zapojovali do diskuzí, ve kterých rozebírali 

předložené otázky a své odpovědi doplňovali zajímavými informacemi a postřehy z praxe. 

6. 4 Vyhodnocení dotazníku 

Vyhodnocení jsem prováděl postupně podle pořadí otázek v dotazníku. Rozdělení 

vybraného souboru dle pohlaví dopadlo naprosto podle očekávání. Z  60 dotazovaných bylo 

54 mužů a pouze 6 žen.  

 

Tabulka 4: Rozdělení dotazovaných dle pohlaví. 

Pohlaví Počet % 

Muži 54 90 

Ženy 6 10 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

 

Z hlediska věku odpovídá rozložení respondentů přibližně normálnímu rozdělení. 

Nejpočetnější skupinu tvořili lidé ve věku 21 – 30 let, kterých bylo 31 (52%), naproti tomu 

nikdo z dotazovaných nebyl mladší než 20 let. V kategorii 31 – 50 let se vyskytlo 24 osob 

(40%) a konečně osob starších 51 let bylo pouze 5 (8%). 

 

Tabulka 5: Rozdělení dotazovaných dle věku. 

Věk Počet % 

Méně než 20 let 0 0 

21 – 30 let 31 52 

31 – 50 let 24 40 

51 let a více 5 8 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 
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Na otázku týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání odpovědělo 44 osob (73,3%) 

možností č. 2, ze zkoumaného vzorku tedy podstatnou část tvořili lidé se středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitou. Následně druhou nejpočetnější skupinu tvořili 

vysokoškoláci, kterých dle dotazníku bylo 11 (18,3%), zbývající počet dotazovaných 

absolvovalo vyšší odborné vzdělání, kterých bylo pouze 5 (8,3%). Nikdo z dotazovaných 

neoznačil první možnost reprezentující středoškolské vzdělání s výučním listem. 

Tabulka 6: Nejvyšší dosažené vzdělání. 

Vzdělání Počet % 

Středoškolské s výučním listem 0 0 

Středoškolské s maturitou 44 73,3 

Vyšší odborné 5 8,3 

Vysokoškolské 11 18,3 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 4: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření při nástupu zaměstnance dokázalo 

odhalit potenciální pachatele majetkových deliktů na pracovišti? 

Tabulka 7: Odpovědi na otázku č. 4. 

Odpověď Počet % 

Ano 39 65 

Ne 21 35 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 5: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit jedince se sklony ke 

konfliktnímu jednání? 

Tabulka 8:  Odpovědi na otázku č. 5. 

Odpověď Počet % 

Ano 32 53 

Ne 28 47 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 6: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit jedince se sklony ke 

konfliktnímu jednání na pracovišti? 
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Tabulka 9: Odpovědi na otázku č. 6. 

Odpověď Počet % 

Ano 19 32 

Ne 41 68 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 7: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit osoby jednající 

nekorektně a záměně porušující pracovní předpisy? 

Tabulka 10: Odpovědi na otázku č. 7. 

Odpověď Počet % 

Ano 35 58 

Ne 25 42 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní.  

Otázka č. 8: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření přispělo k bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci? (BOZP) 

 

Tabulka 11: Odpovědi na otázku č. 8.  

Odpověď Počet % 

Ano 7 22 

Ne 53 88 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 9: Myslíte si, že fyziodetekční vyšetření způsobí citelný zásah do soukromí 

zaměstnanců? 

Tabulka 12: Odpovědi na otázku č. 9. 

Odpověď Počet % 

Ano 58 97 

Ne 2 3 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 
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Otázka č. 10: Podstoupili byste dobrovolně fyziodetekční vyšetření v rámci přijímacího 

pohovoru, pokud by jej zaměstnavatel vyžadoval pro konkrétní pracovní pozici? 

Tabulka 13: Odpovědi na otázku č. 10. 

Odpověď Počet % 

Ano 26 43 

Ne 34 57 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 11: Podstoupili byste dobrovolně fyziodetekční vyšetření, pokud by Vám přineslo 

lepší pracovní místo? 

Tabulka 14: Odpovědi na otázku č. 11. 

Odpověď Počet % 

Ano 46 77 

Ne 14 23 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 12: Upřednostnili byste pracoviště, kde není fyziodetekční vyšetření vyžadováno 

před pracovištěm, kde toto vyšetření vyžadováno je? 

Tabulka 15: Odpovědi na otázku č. 12. 

Odpověď Počet % 

Ano 51 85 

Ne 9 15 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 13: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření pomohlo v obsazování kvalifikovaných 

pracovních pozic? 

Tabulka 16: Odpovědi na otázku č. 13. 

Odpověď Počet % 

Ano 42 70 

Ne 18 30 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 
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Otázka č. 14: Myslíte si, že by mohlo fyziodetekční vyšetření znevýhodnit některé 

zaměstnance? 

Tabulka 17: Odpovědi na otázku č. 14.  

Odpověď Počet % 

Ano 41 68 

Ne 19 32 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 15: Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření v pracovně právních vztazích bylo 

přínosné pro bezpečnost firmy? 

Tabulka 18: Odpovědi na otázku č. 15. 

Odpověď Počet % 

Ano 39 65 

Ne 11 35 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 

Otázka č. 16: Setkali jste se někdy s nějakým nebezpečným chováním zaměstnanců na 

pracovišti? (vydírání, násilí, rasismus, podvodné jednání, korupční jednání, zneužívání 

firemních informací apod.) 

Tabulka 19: Odpovědi na otázku č. 16. 

Odpověď Počet % 

Ano 48 80 

Ne 12 20 

Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní. 
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6. 5 Diskuze a vyhodnocení hypotéz 

 

Hlavní hypotéza č. 1 

Organizace je vystavena riziku protiprávních činů ze strany zaměstnanců, které mohou být 

aplikací fyziodetekčních metod minimalizovány. 

 

Této hypotéze byly v dotazníku věnovány celkem 4 otázky, konkrétně otázky č. 4, 5, 6 a 7.  

Přehled zvolených odpovědí shrnu v tabulce: 

 

Tabulka 20: Přehled odpovědí na otázky č. 4, 5, 6, 7. 

 Ano Ne 

Otázka č. 4 39 21 

Otázka č. 5 32 28 

Otázka č. 6 19 41 

Otázka č. 7 35 25 

Suma 125 115 

Zdroj: Vlastní. 

Výpočet střední hodnoty (µ):  

     =   (  + + ⋯ + )     (1) 

  

1) Pro odpovědi ANO: 

 

 =  
39 + 32 + 19 + 35

4
= 31,25 ≅  31 

2) Pro odpovědi NE: 

 

=  
21 + 28 + 41 + 25

4
= 28,75 ≅  29 

Na otázky č. 4, 5, 6 a 7 bylo možné odpovědět pouze ANO nebo NE. Celkový počet kladných 

odpovědí na tyto otázky činí 125, záporných 115. Výpočtem střední hodnoty bylo zjištěno, že 

odpověď ANO byla u každé otázky označena průměrně 31 krát, to odpovídá přibližně 52% ze 

všech odpovědí. Odpověď NE byla označena průměrně 29 krát, což odpovídá 48% z celku. 
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Výpočet mediánu (Me): 

Výpočet mediánu pro soubor obsahující prvky (x1,x2,…xi) seřazené dle velikosti, kde 

i nabývá sudé hodnoty, se provede aritmetickým průměrem dvou prvků na místech xi/2 a xi/2+1.  

1) Pro odpovědi ANO: 

   =  ( )
 = 33,5 

2) Pro odpovědi NE:  

   =  ( ) = 26,5 

 

Výpočet rozptylu (σ2): 

=  ∑ ( − μ) , kde µ je střední hodnota veličiny x. (2) 

1) Pro odpovědi ANO: 

=  
(39 − 31) + (32 − 31) + (19 − 31) + (35 − 31)

4
 

= 56,25 

2) Pro odpovědi NE: 

=  
(21 − 29) + (28 − 29) + (41 − 29) + (25 − 29)

4
 

= 56,25 

 
 

Výpočet směrodatné odchylky (σ): 

= ( )      (3) 

Pro odpovědi ano i ne je směrodatná odchylka shodná: 

= 7,5 

  



 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

Danou hypotézou jsem se snažil 

vyšetření minimalizovat v organizaci

zaměstnanců. Většina dotazovaných souhlasila s

na pracovišti odhalit potenciální pachatele majetkových delikt

konfliktnímu jednání a také osoby jednající nekorektn

předpisy. Naopak většina dotazovaných nesouhlasí s

dokázalo odhalit potenciální agresory. Ve výsledku však byl pom

i nesouhlasných odpovědí téměř

této hypotézy.  

Hlavní hypotéza č. 1 se přijímá

strany zaměstnanců, které mohou být aplikací 

 

  

Obrázek 
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Danou hypotézou jsem se snažil posoudit, zda je možné pomocí 

v organizaci riziko protiprávních činů, 

tšina dotazovaných souhlasila s tím, že fyziodetekční vyšetř

na pracovišti odhalit potenciální pachatele majetkových deliktů, jedince se sklony ke 

konfliktnímu jednání a také osoby jednající nekorektně a záměrně porušující pracovní 

ětšina dotazovaných nesouhlasí s tím, že by fyziodetek

dokázalo odhalit potenciální agresory. Ve výsledku však byl pom

ědí téměř vyrovnaný, přesto výpočty uvedené výše potvrdily platnost 

řijímá, organizace je vystavena riziku protiprávních 

ů, které mohou být aplikací fyziodetekčních metod minimalizovány.

 

 

Hlavní hypotéza č. 1

Přijímá se

Zamítá se

Obrázek 14: Grafické vyhodnocení hlavní hypotézy č. 1 

, zda je možné pomocí fyziodetekčního 

 hrozící ze strany 

ční vyšetření by dokázalo 

dince se sklony ke 

ě ě porušující pracovní 

tím, že by fyziodetekční vyšetření 

dokázalo odhalit potenciální agresory. Ve výsledku však byl poměr souhlasných 

ty uvedené výše potvrdily platnost 

rganizace je vystavena riziku protiprávních činů ze 

ních metod minimalizovány. 

Přijímá se

Zamítá se
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Hlavní hypotéza č. 2 

Fyziodetekční vyšetření při přijímacím řízení do pracovně právních vztahů je pro společnost 

přijatelné. 

Této hypotéze byly v dotazníku věnovány opět čtyři otázky, konkrétně šlo o otázky č. 8, 9, 13 

a 14.  Přehled odpovědí uvádím v tabulce: 

Tabulka 21: Přehled odpovědí na otázky č. 8, 9, 13, 14. 

 Ano Ne 

Otázka č. 8 7 53 

Otázka č. 9  58  2  

Otázka č. 13  42 18 

Otázka č. 14  41  19  

Suma 148 92 

Zdroj: Vlastní. 

U otázek č. 9 a 14 jsou v tabulce uvedeny počty odpovědí ANO a NE stejně, jako u ostatních 

otázek, avšak pro následující výpočty budou tyto hodnoty použity obráceně, neboť odpovědi 

ANO směřují k vyvracení stanovené hypotézy a odpovědi NE k jejímu potvrzení. Situace je 

tedy opačná, než u otázek č. 8 a 13. 

 

Výpočet střední hodnoty (µ):  

    =   (  + + ⋯ + )      (1) 

 

1) Pro odpovědi ano: 

 

 =  
7 + 2 + 42 + 19

4
= 17,5 ≅  18 

2) Pro odpovědi ne: 

 

=  
53 + 58 + 18 + 41

4
= 42,5 ≅ 43 
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U otázek č. 8, 9, 13 a 14 byly opět volitelné odpovědi pouze ANO nebo NE. 

Výpočtem střední hodnoty bylo zjištěno, že každá otázka získala průměrně pouze 18 

odpovědí směřujících k potvrzení mé hypotézy, tedy 30%, a zároveň průměrně 43 odpovědí 

tuto hypotézu vyvracející, což odpovídá 70% ze všech označených odpovědí. 

 

Výpočet mediánu (Me): 

Zde podobně, jako v předchozím případě, vypočteme medián aritmetickým průměrem dvou 

prvků seřazeného souboru, které se nacházejí na místech xi/2 a xi/2+1. 

1) Pro odpovědi ano: 

   =  ( )
 = 13 

2) Pro odpovědi ne:  

   =  ( ) = 47 

 

Výpočet rozptylu (σ2): 

=  ∑ ( − μ) , kde µ je střední hodnota veličiny x. (2) 

1) Pro odpovědi ANO: 

=  
(7 − 18) + (2 − 18) + (42 − 18) + (19 − 18)

4
 

= 238,5 

2) Pro odpovědi NE: 

=  
(53 − 43) + (58 − 43) + (18 − 43) + (41 − 43)

4
 

= 238,5 

 
 



 

Výpočet směrodatné odchylky (

Pro odpovědi ano i ne je směrodatná odchylka shodná:

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek

 

Vyhodnocení 

Hlavní hypotézou č. 2

pro společnost, které by bylo využito pro výb

že většina dotazovaných si myslí, že by fyziodetek

kvalifikovaných pracovních pozic, 

téměř pro všechny dotazované by fyziodetek

jejich soukromí a zároveň by 

a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Hlavní hypotéza č. 2 se zamítá

pracovně právních vztahů není pro spole
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rodatné odchylky (σ): 

= ( )    

ěrodatná odchylka shodná: 

= 15,4 

Obrázek 15: Grafické vyhodnocení hlavní hypotézy č. 2. 

č. 2 jsem se snažil posoudit přijatelnost fyziodetek

, které by bylo využito pro výběr zaměstnanců při přijímacím 

tšina dotazovaných si myslí, že by fyziodetekční vyšetření mohlo pomoci p

ikovaných pracovních pozic,  se tato hypotéza nepotvrdila. To ovlivnil zejména fakt, 

 pro všechny dotazované by fyziodetekční vyšetření představovalo citelný zásah do

ň by nepředstavovalo prakticky žádný přínos pro 

i práci (BOZP).  

č. 2 se zamítá, fyziodetekční vyšetření při přijímacím 

ů není pro společnost přijatelné. 

 

 

Hlavní hypotéza č. 2

Přijímá se

Zamítá se

  (3) 

ijatelnost fyziodetekčního vyšetření 

řijímacím řízení. I přes to, 

ení mohlo pomoci při obsazování 

To ovlivnil zejména fakt, že 

edstavovalo citelný zásah do 

řínos pro bezpečnost 

ř řijímacím řízení do 

Přijímá se

Zamítá se
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Hlavní hypotéza č. 3 

Uchazeči o zaměstnání jsou ochotni fyziodetekční vyšetření podstoupit. 

 

Této hypotéze byly v dotazníku věnovány tři otázky: č. 10, 11 a 12. Počty odpovědí na 

jednotlivé otázky jsou opět uvedeny v tabulce:  

Tabulka 22: Přehled odpovědí na otázky č. 10, 11, 12. 

 Ano Ne 

Otázka č. 10 26 34 

Otázka č. 11 46 14  

Otázka č. 12  51 9 

Suma 123 57 

Zdroj: Vlastní. 

Podobně jako v předchozím případě, i zde budou počty odpovědí u otázky č. 12 ve výpočtech 

použity obráceně, aby bylo možné stanovenou hypotézu správně vyhodnotit. 

 

Výpočet střední hodnoty (µ):  

    =   (  + + ⋯ + )     (1) 

 

1) Pro odpovědi ano: 

 =  
26 + 46 + 9

3
= 27 

2) Pro odpovědi ne: 

=  
34 + 14 + 51

3
= 33 

 

Výpočet mediánu (Me): 

Výpočet mediánu je v tomto případě velmi jednoduchý, neboť soubor obsahuje pouze tři 

prvky. Po seřazení těchto prvků podle velikosti dostaneme medián výběrem prostředního 

z nich.  
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1) Pro odpovědi ano: 

   =  26 

2) Pro odpovědi ne:  

   =  34 

 

Výpočet rozptylu (σ2): 

=  ∑ ( − μ) , kde µ je střední hodnota veličiny x. (2) 

1) Pro odpovědi ANO: 

=  
(9 − 27) + (26 − 27) + (46 − 27)

3
 

= 228,6 

2) Pro odpovědi NE: 

=  
(14 − 33) + (34 − 33) + (51 − 33)

3
 

= 228,6 

 

Výpočet směrodatné odchylky (σ): 

= ( )      (3) 

 

Pro odpovědi ano i ne je směrodatná odchylka shodná: 

= 15,1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek

 

Vyhodnocení 

Poslední hlavní hypotéza 

ochotni fyziodetekční vyšetření 

s touto hypotézou ale vyplynulo, že v

fyziodetekční vyšetření není vyžadováno, p

Zároveň by toto vyšetření dotazovaní odmítli i v

zaměstnavatel. Z poslední související otázky vyplynulo, 

ochotna fyziodetekční vyšetření podstoupit

pracovní místo. Po celkovém vyhodnocení veškerých odpov

Hlavní hypotéza č. 3 se zamítá, 

vyšetření podstoupit. 
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rázek 16: Grafické vyhodnocení hlavní hypotézy č. 3. 

Poslední hlavní hypotéza je založena na předpokladu, že uchazeči o zam

ní vyšetření dobrovolně podstoupit. Z vyhodnocení otázek souvisejících 

vyplynulo, že většina dotazovaných by upřednostnila pracovišt

ení není vyžadováno, před pracovištěm, kde toto vyšetř

ření dotazovaní odmítli i v případech, kdy by jej p

poslední související otázky vyplynulo, že většina dotazovaných by byla 

ní vyšetření podstoupit, pokud by jim takovéto opatř

Po celkovém vyhodnocení veškerých odpovědí se tato hypotéza nepotvrdila.

. 3 se zamítá, uchazeči o zaměstnání nejsou ochotni fyziodetek

 

 

Hlavní hypotéza č. 3

Přijímá se

Zamítá se

či o zaměstnání jsou 

vyhodnocení otázek souvisejících 

řednostnila pracoviště, kde 

m, kde toto vyšetření vyžadováno je. 

jej přímo vyžadoval 

tšina dotazovaných by byla 

by jim takovéto opatření přineslo lepší 

dí se tato hypotéza nepotvrdila. 

ochotni fyziodetekční 

Přijímá se

Zamítá se



 

Pracovní hypotéza č. 1 

Odborná společnost (většina) si myslí, že fyziodetek

do jejich soukromí. 

 

K této hypotéze se vztahovala pouze otázka 

dotazovaných (97%) ANO, zbytek

Tabulka 23: Odpovědi na otázku č. 9. 

Odpověď 

Ano 

Ne 

Celkem 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

 První pracovní hypotéza byla založena na p

aplikované do přijímacího procesu zp

související otázku odpověděla drt

se objevily pouze dvě. Vyhodnocení je tedy jednozna

Pracovní hypotéza č. 1 se p

fyziodetekční vyšetření by způ

Obrázek

42 

ětšina) si myslí, že fyziodetekční vyšetření by způsobilo citelný zásah 

této hypotéze se vztahovala pouze otázka č. 9. Na tuto otázku odpov

dotazovaných (97%) ANO, zbytek, tedy pouze 2 dotazovaní vybrali možnost NE (3%).

č. 9.  

Počet 

58 

2 

 60 

První pracovní hypotéza byla založena na předpokladu, že fyziodetek

ijímacího procesu způsobí citelný zásah do soukromí uchaze

ě ěla drtivá většina dotazovaných souhlasně, nesouhlasné odpov

Vyhodnocení je tedy jednoznačné, hypotéza se mi potvrdila.

č. 1 se přijímá, odborná společnost (většina) si tedy myslí, že 

ření by způsobilo citelný zásah do jejich soukromí. 

 

Přijímá se

Zamítá se

Obrázek 17: Grafické vyhodnocení pracovní hypotézy č. 1. 

ůsobilo citelný zásah 

. Na tuto otázku odpovědělo 58 z 60 

i možnost NE (3%). 

% 

97 

3 

100 

edpokladu, že fyziodetekční vyšetření 

sobí citelný zásah do soukromí uchazečů. Na jedinou 

, nesouhlasné odpovědi 

potvrdila. 

ětšina) si tedy myslí, že 

 

Přijímá se

Zamítá se



 

Pracovní hypotéza č. 2 

Odborná společnost (většina) si myslí, že by fyziodetek

pracovních pozic vyžadující speciální požadavky na osobnostní vlastnosti pracovník

 

Této hypotéze byla v dotazníku v

dotázaných (70%), zápornou odpov

Tabulka 24: Odpovědi na otázku č. 13.

Odpověď 

Ano 

Ne 

Celkem 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

 Touto pracovní hypotéz

že by fyziodetekční vyšetření pomohlo v

speciální požadavky na osobnostní vlastnosti pracovník

na související otázku zvolila

hypotéza se potvrdila. 

Pracovní hypotéza č. 2 se p

fyziodetekční vyšetření pomohlo v

požadavky na osobnostní vlastnosti pracovník

Obrázek 18

43 

ětšina) si myslí, že by fyziodetekční vyšetření pomohlo v

pracovních pozic vyžadující speciální požadavky na osobnostní vlastnosti pracovník

dotazníku věnována opět jedna otázka, a to č. 13. Kladn

dotázaných (70%), zápornou odpověď vybralo 18 dotázaných (30%). 

č. 13. 

Počet 

42 

18 

 60 

Touto pracovní hypotézou jsem se pokusil vyzkoumat, zda si odborná ve

ní vyšetření pomohlo v obsazování pracovních pozic, které vyžadují 

speciální požadavky na osobnostní vlastnosti pracovníků. Zde převážná většina dotazovaných

zvolila odpověď ANO, tudíž je výsledek jednozna

č. 2 se přijímá, odborná společnost (většina) si myslí, že by 

ření pomohlo v obsazování pracovních pozic vyžadující speciální 

požadavky na osobnostní vlastnosti pracovníků. 

Přijímá se

Zamítá se

Obrázek 18: Grafické vyhodnocení pracovní hypotézy č. 2. 

ření pomohlo v obsazování 

pracovních pozic vyžadující speciální požadavky na osobnostní vlastnosti pracovníků. 

Kladně odpovědělo 42 

% 

70 

30 

100 

ou jsem se pokusil vyzkoumat, zda si odborná veřejnost myslí, 

obsazování pracovních pozic, které vyžadují 

většina dotazovaných 

jednoznačný. Stanovená 

ětšina) si myslí, že by 

covních pozic vyžadující speciální 

Přijímá se

Zamítá se

 



 

Pracovní hypotéza č. 3 

Odborná společnost (většina) si myslí, že by fyziodetek

poškodit některé zaměstnance. 

 

Třetí pracovní hypotézu zastupovala v

osob ANO (68%), naopak odpov

 
Tabulka 25: Odpovědi na otázku č. 14. 

Odpověď 

Ano 

Ne 

Celkem 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 

 

Vyhodnocení 

 Cílem předposlední pracovní hypotézy bylo posoudit 

vyšetření v pracovně právních vztazích znevýhodnit

Převážná většina dotazovaných (41 osob, tedy 68%) s

výroku se vyjádřilo 19 dotazovaných (32%). Na základ

stanovená hypotéza potvrdila. 

Pracovní hypotéza č. 3 se př

vyšetření mohlo znevýhodnit č

44 

ětšina) si myslí, že by fyziodetekční vyšetření mohlo znevýhodnit 

ěstnance.  

zastupovala v dotazníku otázka č. 14, na kterou odpov

osob ANO (68%), naopak odpověď NE označilo 19 osob (32%). 

č. 14.  

Počet 

41 

19 

 60 

Obrázek 19: Grafické vyhodnocení pracovní hypotézy č. 3 

edposlední pracovní hypotézy bylo posoudit to, zda mů

ě právních vztazích znevýhodnit nebo poškodit některé zam

tšina dotazovaných (41 osob, tedy 68%) s tímto výrokem souhlasí, naopak proti 

ilo 19 dotazovaných (32%). Na základě těchto odpově

 

č. 3 se přijímá, odborná společnost si myslí, že by fyziodetek

ení mohlo znevýhodnit či poškodit některé zaměstnance.  

Přijímá se

Zamítá se

ření mohlo znevýhodnit či 

. 14, na kterou odpovědělo 41 z 60 

% 

68 

32 

100 

, zda může fyziodetekční 

některé zaměstnance. 

tímto výrokem souhlasí, naopak proti 

chto odpovědí lze říci, že se 

nost si myslí, že by fyziodetekční 

Přijímá se



 

Pracovní hypotéza č. 4 

Odborná veřejnost (většina) si myslí, že fyziodetek

současnou úroveň personální b

 

Na otázku č. 15, která se vztahuje k

dotazovaných ANO (65%), zbývajících 11 ozna

 

Tabulka 26: Odpovědi na otázku č. 15. 

Odpověď 

Ano 

Ne 

Celkem 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

 Prostřednictvím poslední pracovní hypotézy jsem posuzoval skute

fyziodetekční vyšetření být p

K vyhodnocení posloužila otázka 

případě odpověděla většina dotazovaných kladn

záporně. Stanovená hypotéza se mi tedy potvrdila.

Pracovní hypotéza č. 4 se př

vyšetření může být přínosem pro sou

Obrázek 

45 

ětšina) si myslí, že fyziodetekční vyšetření může být p

 personální bezpečnosti.  

. 15, která se vztahuje ke čtvrté pracovní hypotéze, odpov

zbývajících 11 označilo odpověď NE (35%). 

Počet 

39 

11 

 60 

ednictvím poslední pracovní hypotézy jsem posuzoval skuteč

ření být přínosem pro současnou úroveň personální 

vyhodnocení posloužila otázka č. 15, která se této hypotézy týkala a na kterou i v

ětšina dotazovaných kladně, tedy 39 osob z 60, zbytek odpov

. Stanovená hypotéza se mi tedy potvrdila. 

č. 4 se přijímá, odborná společnost si tedy myslí, že fyziodetek

řínosem pro současnou úroveň personální bezpečnosti.

Přijímá se

Zamítá se

Obrázek 20: Grafické vyhodnocení pracovní hypotézy č. 4. 

ůže být přínosem pro 

odpovědělo 39 z 60 

% 

65 

35 

100 

ednictvím poslední pracovní hypotézy jsem posuzoval skutečnost, zda může 

ň personální bezpečnosti. 

. 15, která se této hypotézy týkala a na kterou i v tomto 

, tedy 39 osob z 60, zbytek odpověděl 

si tedy myslí, že fyziodetekční 

 personální bezpečnosti. 

Přijímá se

Zamítá se
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6. 6 Výsledek výzkumu 

 Vyhodnocením mnou stanovených hypotéz jsem dospěl k závěru, že v současné době 

není společnost připravena ani ochotna přijmout fyziodetekční vyšetření jako prostředek 

výběru nových zaměstnanců. I přes to, že toto vyšetření může minimalizovat riziko 

protiprávních činů páchaných zaměstnanci a předcházet tak vzniku finančních, majetkových 

nebo morálních ztrát podniku, tak zároveň představuje dle názorů prakticky celého 

zkoumaného vzorku citelný zásah do soukromí vyšetřovaných osob. S tímto je spojen také 

fakt, že osoby, které by byly ochotny podstoupit fyziodetekční vyšetření, by za tuto 

skutečnost vyžadovaly určitou formu výhody (v dotazníku uvedeno jako lepší pracovní 

místo), případně by upřednostnili pracoviště bez povinného vstupního vyšetření na polygrafu. 

Vybraný okruh osob tak hodnotí aplikování fyziodetekce do pracovně právních vztahů spíše 

negativně, a to i přes fakt, že v některých zemích je tato metoda pro zmiňované účely běžně 

využívána.  

Dle mého názoru by mohl být výsledek celého výzkumu ovlivněn ve prospěch 

fyziodetekčních metod tím, že by byl celý zkoumaný vzorek seznámen s typovými otázkami, 

které by se mohly objevit u samotného testování uchazečů o pracovní místo. Sestavení těchto 

otázek ale není vzhledem k rozsahu této práce možné, současně by jistě bylo potřeba tvorbu 

vhodných testových otázek konzultovat s psychologem. 
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7 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit možnost využití fyziodetekčních technik ke 

zvýšení personální bezpečnosti v průmyslu, tedy zahrnutí fyziodetekčního vyšetření do 

pracovně právních vztahů, konkrétně do fáze přijímacího řízení. Pokusil jsem se zde zhodnotit 

přínos tohoto opatření pro personální bezpečnost a také jeho přijatelnost ze společenského 

a konomického hlediska 

  V úvodu teoretické části této práce jsem zmínil související právní předpisy, upravující 

práva a povinnosti dotčených osob. Uvedl jsem zde také některé pojmy z oblasti bezpečnosti 

osob a majetku, pracovně právních vztahů a mezilidské komunikace, které se k tématu mé 

práce vztahují.   

 Následující kapitoly popisují vývoj metod odhalování lži od úplných počátků, kdy 

ještě nebyly dostupné četné vědecké poznatky o tělesných projevech souvisejících se lží, 

přesto některé z těchto metod měly zcela racionální základ. V části novodobé historie jsou 

uvedeny jména nejvýznamnějších osob spojovaných s vývojem fyziodetekce a přístrojové 

techniky. Pro ucelenost jsem nastínil také počátky fyziodetekce na našem území. 

V podkapitole věnované současnosti fyziodetekce jsem se zaměřil na rozmanitost využití 

fyziodetekčních metod ve světě, aby bylo možné si vytvořit alespoň částečnou představu 

o odlišných názorech na tyto metody v jednotlivých uváděných regionech.  

 Aby bylo možné pochopit samotnou podstatu funkce fyziodetekčních metod, 

vypracoval jsem příslušnou kapitolu, ve které je vysvětleno, jakou úlohu zaujímá lidská 

nervová soustava v problematice odhalování lži, jakým způsobem se projevují změny 

emočního napětí na periferii lidského organizmu. Uvádím zde také přehled fyziologických 

procesů a změn, které lze pro účely detekce lži využít. Abychom mohli tyto změny sledovat 

a zaznamenávat, je vhodné zmínit také přístrojovou techniku vhodnou pro tyto účely. Mimo 

přístrojů, které jsou primárně určeny pro detekci lži, jsem uvedl i ty, jejichž základní funkce je 

odlišná, přesto jejich princip nabízí alternativní využítí jako prostředek pro odhalování lží.  

 V praktické části jsem se zaměřil na samotné zhodnocení možnosti využití 

fyziodetekčních technik ke zvýšení personální bezpečnosti v průmyslu. Aby mělo toto 

zhodnocení přijatelnou vypovídající hodnotu, využil jsem dotazníkové metody s nahodilým 

výběrem. Jako zkoumaný vzorek jsem si zvolil pracovníky několika bezpečnostních agentur, 

které jsem požádal o vyplnění předem vytvořeného dotazníku. Ten byl sestaven tak, abych byl 

schopen na základě označených odpovědí vyhodnotit platnost mnou stanovených hypotéz. 

Výsledky z vyhodnocení těchto hypotéz jsem uvedl v příslušných tabulkách a znázornil 
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pomocí grafů. Ke každé hypotéze jsem doplnil stručnou diskuzi. Souhrnný výsledek celého 

výzkumu uvádím v poslední kapitole výzkumné části.  
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Příloha 1 Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Jakub Žabenský a jsem studentem 4. ročníku Vysoké školy báňské, 
Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství, obor Technická 
bezpečnost osob a majetku. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto 
dotazníku, který je součástí mé závěrečné práce.  Vaše názory, jakožto názory odborné 
veřejnosti, mi pomohou k dosažení cíle mé práce, jejíž téma je: Aplikace fyziodetekce ke 
zvýšení personální bezpečnosti v průmyslu. Mým úkolem je zhodnotit možnost využití 
fyziodetekčního vyšetření (= vyšetření na detektoru lži) v pracovně právních vztazích 
(zaměstnání) ve fázi přijímacího řízení, za účelem zvýšení personální bezpečnosti. 
Zjednodušeně řečeno, každý uchazeč o zaměstnání by byl vyšetřen na detektoru lži. Tímto 
opatřením by se předešlo obsazení pracovní pozice osobou, která by mohla ohrozit bezpečnost 
organizace/podniku (majetkové delikty, podplácení, korupce aj.). V průběhu vyšetření jsou 
osobě pokládány jednoduché otázky, na které odpovídá ANO/ NE, detektor lži vyhodnocuje 
jejich pravdivost – snímá změny v krevním tlaku, tepové a dechové frekvenci, změny kožního 
odporu. Obsahově jsou otázky tvořeny tak, aby umožnily odhalit pouze skutečnosti 
potenciálně ohrožující bezpečnost organizace/firmy. Vyšetření lze na žádost vyšetřovaného 
kdykoli ukončit. Spolehlivost detektoru lži (polygrafu) se uvádí až 90%. Vaši odpověď 
zakroužkujte. 
 

1) Pohlaví 
1) Žena 
2) Muž 
 

2) Věk 
1) Méně než 20 let 
2) 21 – 30 let 
3) 31 – 50 let 
4) 51 let a více 

 
3) Nejvyšší dosažené vzdělání 

1) Středoškolské s výučním listem 
2) Středoškolské s maturitou 
3) Vyšší odborné 
4) Vysokoškolské 

 
4) Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření při nástupu zaměstnance dokázalo odhalit 

potenciální pachatele majetkovvých deliktů na pracovišti?  
1) Ano 
2) Ne 

 
5) Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit jedince se sklony ke 

konfliktnímu jednání na pracovišti? 
1) Ano 
2) Ne 

 
6) Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit potenciální agresory? 

1) Ano  
2) Ne 
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7) Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření dokázalo odhalit osoby jednající nekorektně 

a záměrně porušující pracovní předpisy? 
1) Ano 
2) Ne 

 
8) Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření přispělo k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

přáci? (BOZP) 
1) Ano 
2) Ne 

 
9) Myslíte si, že fyziodetekční vyšetření způsobí citelný zásah do soukromí 

zaměstnanců? 
1) Ano 
2) Ne 

 
10)  Podstoupili byste dobrovolně fyziodetekční vyšetření v rámci přijímacího pohovoru, 

pokud by jej zaměstnavatel vyžadoval pro konkrétní pracovní pozici? 
1) Ano 
2) Ne 

 
11)  Podstopupili byste dobrovolně fyziodetekční vyšetření, pokud by Vám přineslo lepší 

pracovní místo? 
1) Ano 
2) Ne 

 
12)  Upřednostnili byste pracoviště, kde není fyziodetekční vyšetření vyžadováno, před 

pracovištěm, kde toto vyšetření vyžadováno je?  
1) Ano 
2) Ne 

 
13)  Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření pomohlo v obsazování kvalifikovaných 

pracovních pozic? 
1) Ano 
2) Ne 

 
14)  Myslíte si, že by mohlo fyziodetekční vyšetření znevýhodnit některé zaměstnance? 

1) Ano 
2) Ne 

 
15)  Myslíte si, že by fyziodetekční vyšetření v pracovně právních vztazích bylo přínosné 

pro bezpečnost firmy?   
1) Ano 
2) Ne 

 
16)  Setkali jste se někdy s nějakým nebezpečným chováním zaměstnanců na pracovišti? 

(vydírání, násilí, rasismus, podvodné jednání, korupční jednání, zneužívání firemních 
informací…) 

1) Ano 
2) Ne 


