
 

  

Lie detection - jak odhalit lháře, 
podvodníka či poznat blafování 

Hledáte-li skutečné odborníky na toto téma.  

 

Týká se vás špatně uzavřený obchod či nevýhodný nákup, nedobytná pohledávka, pojistný či 

bankovní podvod? Člověk, který vás při výběrovém řízení oklamal? 

Kolik to společnost stálo? Co se týká efektu, můžeme říct, že náklady na tyto specializované tréninky 

a potřebný čas tomu věnovaný jsou zanedbatelné, vzhledem k možným finančním přínosům 

respektive úsporám ztrát! 
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Forma kurzu  

Kurz je vystaven na unikátním a uceleném know-how, které je 

neustále zdokonalováno po dobu více než deseti let. Využíváme 

konkrétní praxe a sdílení okruhu specialistů (vyšetřovatelů, 

psychologů, právníků, vyjednavačů, obchodníků a recruitérů). 

Stavíme na soustavné praxi z komerční sféry, zejména z oblasti 

pojišťovnictví a obchodu.   

Obsah kurzu  

 Možnosti odhalování lhaní v projevu druhých 
 Dojmologie - první dojem – využívání „dojmologie“ při 

poznávání druhého (praktický trénink) - účastníci si prověří 
schopnost vnímat druhého a odhalí své stereotypy ve 
vnímání  

 Celostní vnímání druhého - Co nám může napovědět o 
charakteru člověka z hlediska jeho somatické stránky a jeho 
projevu (praktický trénink)  

 Lež ve verbálním projevu a jak ji poznat (praktický 
trénink) slova, výrazy, obraty, které nám mohou napovědět, 
že druhý nemluví pravdu  

 Lež v neverbálním projevu a jak ji poznat (praktický 
trénink) ucelený a jedinečný set postřehů a odborných 
interpretací (nikoliv laických, které jsou často i v médiích 
„fušery“ prezentovány)    

 Známé kauzy odhalených lhářů a co je prozrazovalo 
(intenzivní, praktický trénink na reálných kauzách a videích) 
- tato část tvoří dle rozsahu až 70% tréninku, kdy na 
známých kauzách si na základě fotek a videozáznamů 
vyzkoušíme a demonstrujeme projevy neupřímnosti 
v projevu člověka 

 Techniky a taktiky k odhalení lháře (metody 
behaviorálního, strategického a křížového rozhovoru včetně 
praktického tréninku) 

 
 

Školili jsme:  

 fraudová oddělení 
 vyšetřovatele 
 právníky  
 obchodníky  

 
 
Máte-li zájem o více informací, napište na info@force1.cz nebo volejte 605 563 605  

Otázky a 
odpovědi ke 

kurzu 
   

Co se v kurzu naučíte: 
 

 Porozumíte tajům a 

významům lží a lhaní. 
 Naučíte se pozorovat 

signály druhého a 
chápat jejich význam. 

 Budete schopni 

rozpoznat nesoulad 
v projevu druhého. 

 Naučíte se, jak a kdy 
reagovat na zjištěné 

informace. 

 Naučíte se taktickému 
jednání s cílem 

rozpoznat lež. 

 

Doplňující informace: 
 

ak  
 Rozsah kurzu: od 

přednášky na pár hodin 

po ucelený koncept až 6 
ti školících dnů pro 

specialisty. 

 Navazující trénink: 
Metody vedení výslechu 

(pro vyšetřovatele a 
právníky). 
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