OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU
SÚDNA PSYCHOLÓGIA
PRE DENNÉ A EXTERNÉ ŠTÚDIUM
NA PRÁVNICKEJ FAKULTE UMB V BANSKEJ BYSTRICI

1. Do ktorého odvetvia systému psychologických vied patrí forenzná psychológia a
prečo? S ktorými disciplínami systému psychologických foriem psychológia najužšie
spolupracuje?
2. Forenzná psychológia patrí aj do systému právnych vied. Vymenujte a charakterizujte
forenzno-právne disciplíny s ktorými spolupracuje!
3. Forenzná psychológia zohľadňuje aj osobitosti človeka v jednotlivých fázach
ontogenézy. Uveďte fázy jej záujmu a stručne ich charakterizujte!
4. Charakterizujte forenzno-psychologické osobitosti juvenilného veku pri páchaní
trestnej činnosti a dopad na trestnoprávne riešenie trestných činov juvenilných
páchateľov!
5. Aké sú forenzno-psychologické osobitosti regresného veku, ich vplyv na trestnú
činnosť a trestnoprávne konzekvencie pri riešení trestných činov seniorov?
6. Aké úlohy plní forenzno-psychologický výskum a v ktorých oblastiach ľudskej
činnosti (poprípade iných vedných odboroch) nachádza uplatnenie?
7. Čo je to kazuistika a ako sa využíva vo forenznej psychológii? Kde všade v praxi
pôsobia forenzní psychológovia?
8. Aká je cieľová právna oblasť forenznej psychológie podľa Čírtkovej a aké je členenie
forenznej psychológie podľa právnej náplne podľa Heretika?
9. Pred aké úlohy je postavený znalec psychológ v trestnom konaní? Rozoberte typické
úlohy vyžadujúce spoluprácu právnika a psychológa!
10. Pred aké úlohy je postavený znalec – psychológ v občianskom a rodinnom konaní?
Rozoberte podrobnejšie typické znalecké problémy vyžadujúce spoluprácu právnika
a psychológa.

11. Charakterizujte pojem kriminalita a vysvetlite vzorec výpočtu indexu kriminality!
Porovnajte pojmy kriminalita a delikvencia!
12. Ako by ste charakterizovali negatívne spoločenské javy? Popíšte konkrétne tieto javy
a rozoberte ich spoločenskú a trestnoprávnu podstatu.
13. Ako rieši kriminologická psychológia problematiku osobnosti páchateľa? Ktoré
problémy v súvislosti s osobnosťou páchateľa rieši procesuálny prístup a ktoré
poznatky ponúka štrukturálny prístup?
14. Existujú modely motivácie umožňujúce skúmať motiváciu kriminálneho konania?
Aké možnosti poskytuje pre odhalenie kriminálnej motivácie Maslow a jeho
hierarchia potrieb?
15. Čím sa zaoberá viktimológia, aké sú viktimogénne faktory? Rozoberte jednu
z typológií obeti a fázy dynamiky prežívania ujmy!
16. Ktoré problémy rieši súdna psychológia a ktoré psychológ ako súdny znalec?
17. Porovnajte inkvizičný systém s odporovacím systémom. Uveďte konkrétne poznatky
z oblasti psychológie súdneho konania!
18. Rozoberte typické problémy spojené so psychologickými aspektmi rozhodovania
sudcov (súdu)!
19. Ktoré problémy rieši kriminalistická psychológia? Aký je jej vzťah s kriminalistikou?
20. Popíšte psychológiu výsluchu ako špecifickú formu sociálnej interakcie a chyby
sociálnej percepcie pri výsluchu!
21. Vymenujte a popíšte psychologické expertízne a konzultačné služby a ich uplatnenie
v kriminalistickej praxi.
22. Rozoberte problémy, ktoré rieši penitenciárna a postpenitenciárna psychológia! Aký je
vzťah týchto disciplín k penológii?
23. Rozoberte patický afekt, jeho fázy, problémy znaleckej činnosti a trestnoprávne
konsekvencie!

24. Aké sú charakteristické znaky neutrálnej subnormy a debility a ich odraz v trestnej
činnosti?
25. Aké sú súvislosti vo vzťahu alkoholu a trestnej činnosti? Aké trestno-právne problémy
vystupujú pri posudzovaní trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu a drog?
26. Aké motívy rozoznávame v ľudskej sexuálnej motivácii? Aký je forenzný význam
niektorých sexuálnych porúch a deviácií?
27. Charakterizujte pojmy a ich obsah vo forenznej agresológii! Poznáte typické násilné
trestné činy a možnosti ich forenzno-psychologického posudzovania?
28. Rozoberte charakteristické znaky osobnosti a správania psychopatického páchateľa,
ich vplyv na páchanie trestnej činnosti a resocializáciu páchateľa!
29. Aký je výskyt kriminality u schizofrenikov a prečo schizofrenik pácha trestnú
činnosť? Aké je trestnoprávne riešenie trestných činov schizofrenikov?
30. Aký je význam forenznej psychológie pre trestné právo a iné právne disciplíny? Čo si
študent práva môže odniesť z forenznej psychológie pre svoju právnu prax?

