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Abstrakt: Taktika výslechu 

Tato práce se zabývá taktikou vedení výslechu, tedy ve zkratce tím, jak by měl 

vyslýchající vést výslech, aby byl legální a zároveň úspěšný. Mým cílem v této práci bylo 

postihnout základní složitosti vedení výslechu a popsat základní postupy a techniky, jakými 

může vyslýchající získat pravdivou výpověď od majoritních skupin vyslýchaných. Vzhledem 

k omezenému rozsahu této práce jsem do ní nemohl zakomponovat specifické oblasti 

výslechových situací (výslechy osob mladistvých, nemocných a podobně), tudíž jsem se 

zaměřil zejména na výslechy základních tří skupin vyslýchaných, kterými jsou výslechy osob, 

které vypovídat chtějí a mohou, osob, které vypovídat chtějí, ale nemohou, a osob, které 

vypovídat nechtějí, ačkoliv mohou, a to zejména pro situace, kdy jsou těmito osobami svědci 

nebo osoby obviněné.        

 V první kapitole této práce se zabývám výslechem z obecného pohledu práva, 

psychologie a kriminalistiky, kdy většina pohledů a pouček zde zmíněných se dá vztáhnout na 

téměř všechny specifické výslechové situace. V této kapitole jsem také věnoval 

psychologické stránce výslechu o něco větší prostor, než jsem měl původně v úmyslu, ale 

myslím si, že opodstatněně. Psychologická stránka výslechové situace je totiž velice 

komplikovaná, protože jak na vyslýchajícího, tak na vyslýchaného, působí mnoho faktorů, o 

kterých by měl vyslýchající vědět.        

 V druhé kapitole se věnuji samotné taktice výslechu, hlavnímu tématu této práce, a 

to v té systematice, jakou rozpracovala kriminalistická nauka. V této části je rozpracováno 

právě to, co je středobodem taktiky výslechu, tedy jednotlivé postupy, kterými může 

vyslýchající legálním způsobem dosáhnout úspěchu ve výslechu.   

 Nakonec ve třetí kapitole se věnuji některým zvláštním způsobům a technikám 

výslechu, jak je vypracovalo několik autorů pocházejících z USA, které nemusí být vždy 

použitelné vzhledem k odlišnosti tamějšího práva. I tak mohou ovšem přinést vyslýchajícím 

některé cenné poznatky, které mohou být při výslechu uplatněny.   

 V závěru nakonec shrnuji své poznatky a postřehy, které jsem získal při vypracovávání 

této práce. 


