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Úvod 

Psychologické aspekty výslechu představují oblast, které je věnován nespočet 

odborných publikací. Tyto odborné publikace jsou většinou zaměřeny na podání teoretického 

výkladu, jak v rámci výslechu používat psychologii, aby bylo dosaženo cíle výslechu, kterým 

je úplná a věrohodná výpověď.1 Téma je v odborné literatuře dobře zpracované, ale přístup 

každého autora se může různit, na což může mít vliv i fakt, že daný autor mohl být 

v minulosti praktikem, a mohl tak promítnout své poznatky z praxe do své publikace.  

Předkládaná práce je zaměřena na poskytnutí obecného přehledu psychologických 

aspektů výslechu a na podání teoretického výkladu v konfrontaci s praxí, kde reflektuji 

poznatky získané z rozhovorů s kriminalisty s teorií obsaženou v odborných dílech na téma 

psychologie výslechu. Poznatky z praxe budou uvedeny formou útržků z rozhovorů 

s kriminalisty. Tyto části textu budou doslovným přepisem mluveného projevu kriminalistů 

včetně expresivních výrazů, neboť dle mého názoru je tak zachována autentičnost projevu, a 

čtenář se tak dokáže lépe „vžít“ do uvedených případů z praxe. 

Za cíl si především kladu uceleně přiblížit psychologické aspekty výslechu v obecné 

rovině a ukázat na praxi, jak se daná teorie projevuje při vedení výslechu. Zároveň bych 

chtěla srozumitelně přiblížit i specifické aspekty některých druhů výslechu z pohledu 

psychologie, jako jsou například výslechy dětí nebo starých osob.  

V prvé části práce bude ve zkratce definován pojem výslechu, na který lze nahlížet ve 

třech pojetích.  

Druhá část práce bude obsahovat pojednání o výpovědi a její věrohodnosti. Jedná se 

totiž o meritum výslechu. V této části nastíním proces tvorby výpovědi a zmíním také 

posuzování věrohodnosti výpovědi.  

Třetí část předkládané práce bude tvořit psychologie výslechu v obecném slova smyslu. 

Budou zde ve stručnosti popsány psychologické úrovně tvořící výslech a popsány zde budou i 

psychologické metody užívané při výslechu. Stručně bude v této části zmíněna osobnost 

vyslýchajícího i vyslýchaného a jejich typologie. Poslední kapitola tohoto dílu bude 

                                                 
1 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-878-9, str. 327. 
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obsahovat osobité druhy výslechu zahrnující výslech za užití polygrafu, výslech v hypnóze a 

kognitivní interview.  

Čtvrtou část budou představovat specifické psychologické aspekty některých druhů 

výslechu, kde se zaměřím především na výslech dětí, seniorů a osob psychicky nemocných. 
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1 Výslech 

Na výslech lze nahlížet v pojetí kriminalistickém, z pohledu forenzní psychologie a 

v pojetí trestního práva.2 

1.1 Kriminalistické pojetí 

V kriminalistickém pojetí výslechem podle Musila, Konráda a Suchánka rozumíme: 

„kriminalistickou metodu, kterou se na základě zákona získávají formou výpovědi 

kriminalisticky a právně významné informace z paměťových stop obsažených ve vědomí 

vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem daných práv a povinností vyslýchaného i 

vyslýchajícího. Cílem výslechu je získání úplné a věrohodné výpovědi v zájmu zjištění 

skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“3  

Stručnější definici podává Svoboda, podle kterého je výslechem kriminalistická metoda, 

kterou se získává výpověď,4 s čímž souhlasí i Šimovček, který se shoduje i s definicí podanou 

Musilem a kol. a jako svou definici výslechu uvádí: „Výslech jako pramen důkazu v trestním 

řízení z kriminalistického hlediska definujeme jako metodu, pomocí které se formou výpovědi 

získávají poznatky o vyšetřované události, které jsou obsažené v paměťových stopách 

vyslýchaných osob. Výslech je tedy získávání informací z paměťových stop formou 

výpovědi.“5 

Jako ideální definice výslechu z kriminalistického pohledu se mi ale jeví definice 

podaná Strausem a kol.: „Výslech je specifická metoda kriminalistické praxe, kterou se 

získávají formou výpovědi za zákonem stanovených podmínek a z důvodů stanovených 

zákonem kriminalisticky a právně relevantní informace uložené ve vědomí člověka.“6 

1.2 Pojetí forenzní psychologie 

Z pohledu forenzní psychologie se výslech pojímá jako specifická forma sociálního 

styku. Navazuje na kriminalistiku jako podpůrná věda rozvíjející psychologickou stránku 

                                                 
2 SPURNÝ, Joža. PSYCHOLOGIE VÝSLECHU. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2010, 

ISBN 978-80-7380-153-3, str. 13.  
3 MUSIL, KONRÁD, SUCHÁNEK, Kriminalistika, op. cit., str. 327. 
4 SVOBODA, Ivo; a kol.. KRIMINALISTIKA. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2016, ISBN 978-80-7418-259-4, 

str. 319.  
5 ŠIMOVČEK, Ivan; a kol.. KRIMINALISTIKA. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011, 

ISBN 978-80-7380-343-8, str. 251. 
6 STRAUS, Jiří; a kol.. KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7380-095-6, str. 101. 
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výslechu a využívající přístup k vyslýchané osobě nejen jako k nositeli právně relevantní 

informace, ale především jako k lidské osobě vyrovnávající se s určitou situací.7  

„Forenzní psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá 

chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem, především pak právem 

trestním.“8 Zvláštnost forenzní psychologie tkví v tom, že zkoumá psychologickou 

problematiku v daných právně relevantních situacích a pomáhá zjistit, jak probíhá duševní 

dění člověka, když se ocitne v situaci postihované právem, v našem případě při výslechu. 

Čírtková a Červinka dělí forenzní psychologii do několika oblastí, kdy pro účely této práce je 

relevantní kriminalistická psychologie, která zahrnuje využití psychologie při objasňování a 

vyšetřování kriminálních případů. Věnuje se především psychologii výslechu a 

psychologickému rozboru výpovědi, a zabývá se tak výslechem ve dvou ohledech. Pojímá 

výslech jako formu mezilidského kontaktu blížící se rozhovoru a při celé fázi výslechu sleduje 

psychologické jevy uplatňující se v rámci něho. Dále se forenzní psychologie zabývá 

výsledným cílem výslechu, a to podanou výpovědí. Posuzuje věrohodnost výpovědi daného 

jedince a zkoumá ji z psychologického hlediska.9  

1.3 Pojetí trestního práva 

V pojetí trestního práva se výslech řadí mezi důkazní prostředky,10 kterými orgány 

činné v trestním řízení dokazují určitou skutečnost, která je předmětem důkazu. Důkazem 

potom rozumíme přímý poznatek získaný z předmětu důkazu prostřednictvím důkazního 

prostředku při procesu dokazování. Jedná se tak například o obsah výpovědi získaný 

výslechem určité osoby, kdy výpovědí se rozumí sdělení této osoby učiněné v průběhu 

výslechu a zadokumentované podle zákona.11  

Musil, Konrád a Suchánek výslechy rozřazují dle různých kritérií. Nejčastějším 

kritériem je postavení osoby, která je vyslýchána, kdy rozeznáváme vyžadování potřebných 

vysvětlení, výslech svědka, výslech znalce, výslech podezřelé zadržené osoby, výslech 

obviněného a výslech obžalovaného.  

                                                 
7 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 14. 
8 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; ČERVINKA, František. Forenzní psychologie. 1. vydání. Praha: Vydavatelství odborné 

psychologické literatury SUPPORT, 1994, str. 8. 
9 Ibid., str. 8-15. 
10 Důkazní prostředky jsou upraveny v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen TŘ), a to konkrétně v hlavě 

V., v §§ 89 – 118 TŘ. TŘ tak dává základní pravidla výslechu jakožto procesního úkonu. 
11 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 14-15.  
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Dalším kritériem je vztah vyslýchané osoby k vlastní výpovědi. Podle tohoto kritéria 

rozdělujeme výslech na výslech osob, jež chtějí vypovídat pravdu a jejichž úmysl se kryje 

s nastalým následkem; výslech osob, jež chtějí vypovídat pravdu, ale z některých objektivních 

či subjektivních důvodů se úmysl s nastalým následkem nekryje; a konečně výslech osob, jež 

vypovídat pravdivě nechtějí. Toto kritérium je přitom zásadní pro volbu správné taktiky 

vedení výslechu a docílení tak věrohodné a úplné výpovědi.12   

  

                                                 
12 MUSIL, KONRÁD, SUCHÁNEK, Kriminalistika, op. cit., str. 327-328. 
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2 Výpověď 

V té nejobecnější rovině si pod výpovědí můžeme představit psychickou činnost 

vztahující se k událostem minulým, které se zapsaly do paměťových stop dotyčné osoby, o 

kterých má daná osoba podat co nejvěrnější informace. Jinými slovy v důsledku určité 

skutečnosti vzniká ve vědomí člověka vzpomínka, která potřebuje být v konkrétním případě 

reprodukována, aby mohl být zjištěn skutkový stav případu bez vážných pochybností.13  

V právní rovině se výpovědí rozumí důkazní prostředek, skrze který lze zjistit průběh 

událostí ve vyšetřovaném případě, a to za předpokladu, že je výpověď věrohodná. Současně je 

výpověď esenciálním zdrojem informací pro náležité objasnění případu,14 což souvisí i 

s pojetím výpovědi v kriminalistické rovině, kde se výpovědí rozumí: „sdělení vyslýchané 

osoby, učiněné z důvodů stanovených zákonem před zákonem pověřeným subjektem v průběhu 

výslechu a zadokumentované podle příslušných právních předpisů.“15 

2.1 Věrohodnost výpovědi 

Cílem výslechu je dosáhnout úplné a věrohodné výpovědi,16 přičemž věrohodnost je 

základním požadavkem na výpověď. Podle Čírtkové a Červinky pojem věrohodnosti 

představuje míru souladu výpovědi se skutečností. Věrohodná výpověď tak líčí všechny 

minulé vnímané události podle toho, jak opravdu proběhly.17 S definicí tohoto pojmu si 

dovolím s paní Čírtkovou a panem Červinkou nesouhlasit, neboť se podle mého názoru jedná 

o definici pojmu pravdivost. Věrohodnost totiž nepředstavuje stupeň souladu výpovědi se 

skutečností, nýbrž představuje schopnost osoby vypovídat podle svého uvážení tak, jak 

vnímala dané události, což ale ještě neznamená, že se předmětné skutečnosti udály opravdu 

tímto způsobem. Pravdivost se pojí se závěrečnou fází posouzení podané výpovědi, kdy lze 

učinit úsudek, že za předpokladu, že výpověď je věrohodná, může, ale nemusí, být pravdivá, a 

pokud pravdivá je, shoduje se uvedené sdělení se skutečností. Pokud bychom totiž použili 

gramatický výklad slova „věrohodnost“, dospěli bychom k závěru, že se jedná o to, zda daná 

výpověď je hodna víry, tedy víry v to, že je pravdivá, což ale samo o sobě neznamená, že 

výpověď pravdivá je. Naopak to dle mého názoru svědčí o tom, že osoba vypověděla 

                                                 
13 NĚMEC, Miroslav. KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA PRO POLICISTY, Praha: EUROUNION, 2004, ISBN 80-

7317-036-1, str. 183. 
14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: EUROUNION, s.r.o., 1998, ISBN 80-85858-70-3, str. 

174. 
15 PORADA, Viktor; a kol.. Kriminalistika: (úvod, technika a taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-80-

7380-038-3, str. 247. 
16 MUSIL, KONRÁD, SUCHÁNEK, Kriminalistika, op. cit., str. 327. 
17 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 85. 
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věrohodně, ale není stoprocentně průkazné, že zároveň i pravdivě, což se bude hodnotit až na 

konec. Tudíž nesouhlasím s tezí, že: „věrohodnost vyjadřuje míru souladu výpovědi se 

skutečností. Věrohodná výpověď líčí události tak, jak skutečně proběhly…“18 a nadále se budu 

snažit, aby pojmy věrohodnost a pravdivost nebyly významově zaměňovány, protože se jedná 

o dva rozdílné pojmy. Na druhou stranu souhlasím s uvedeným výrokem v téže publikaci, kde 

je stanoveno, že: „věrohodnost výpovědi je záležitostí vyslýchané osoby v tom smyslu, že je 

přímo spjata s jejím odhodláním a vědomým rozhodnutím vypovídat úplně a pravdivě.“19 Zde 

totiž již oba autoři podle mého názoru správně odlišili věrohodnost od pravdivosti, kdy uvedli, 

že věrohodnost se nerovná pravdivost, ale rovná se odhodlání (zřejmě) pravdivě vypovídat.  

Z výše uvedeného lze vyvodit, že věrohodnost výpovědi se vztahuje zejména 

k problému rozpoznávání lži ve výpovědi vyslýchané osoby. Jedná se tak o rozpoznávání 

úmyslného zkreslování výpovědi. Může se ale také stát, že vyslýchaná osoba sice chce 

vypovídat pravdivě, ale může výpověď neúmyslně zkreslit. Čírtková a Červinka tak rozlišují 

věrohodnost obecnou a speciální. Obecná věrohodnost se týká vyslýchané osoby jako 

osobnosti – představuje skutečnost, zda je daná osoba vůbec schopna objektivně vnímat, zda 

je schopna zapamatovat si a vybavit si dané události. Každý z nás je nadán obecnou 

věrohodností, ale u každého je rozvinuta různě, protože může být ovlivněna například 

psychickou chorobou nebo osobnostními vlastnostmi. Speciální věrohodnost se naopak týká 

pouze výpovědi, tedy se posuzuje, zda výpověď splňuje měřítka, která napovídají o 

(ne)pravdivosti uvedených skutečností.20 Netík a kol. toto rozdělení na obecnou a speciální 

věrohodnost podrobuje kritice s tím, že se jedná o poněkud nepřesné rozdělení, ale bohužel 

neuvádí adekvátnější dělení. Všeobecně ale platí, že i obecně nevěrohodná osoba (například 

trpící vážnou duševní nemocí) je schopna podat pravdivou výpověď, a naopak může obecně 

věrohodná osoba vypovídat záměrně lživě, i z tohoto důvodu je potřeba od sebe rozlišovat 

obecnou a speciální věrohodnost.21  

2.1.1 Posuzování věrohodnosti výpovědi 

Při posuzování, zda je daná výpověď věrohodná, nelze užít jednotný postup, 

aplikovatelný na každý případ. Je nutné přihlížet ke specifikům konkrétní situace. Obecně lze 

                                                 
18 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 85 
19 Ibid., str. 86. 
20 Ibid. 
21 NETÍK, Karel; NETÍKOVÁ, Daria; HÁJEK, Stanislav. Psychologie v právu. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 1997, ISBN 80-7179-177-6, str. 103-104.  
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ale uvést tři základní kritéria, ke kterým se při posuzování věrohodnosti výpovědi obvykle 

přihlíží. Jedná se o osobnost, motivaci a obsah výpovědi.22  

Osobnost představuje již zmíněnou obecnou věrohodnost neboli způsobilost dané osoby 

vypovídat věrohodně. Obecná věrohodnost může být ovlivněna schopností rozumovou, kdy 

osoba není například schopna zapamatování nebo sdělení informace, anebo ostatními 

složkami osobnosti nebo i psychickým zdravím (například u osob psychicky nemocných).  

Motivace představuje uvážení, zda a nakolik má daná osoba motivaci vypovídat lživě. 

Mohou totiž existovat určité vnitřní pohnutky motivující ji ke lži, například nenávist nebo 

pomsta, a tyto pohnutky je potřeba zavčas odhalit. Dále se může jednat i o situační nátlaky, 

existující ve vnějším světě, nutící ji k podání lživé výpovědi – například je daná osoba 

vydírána nebo hrozí újma jejímu blízkému.23 Příkladem z praxe může být případ iráckého 

inženýra Rafida Ahmeda Alwana al-Janabiho s krycím jménem „Curveball“, který si při 

výslechu americkými a německými zpravodajskými službami vymyslel složité příběhy o 

mobilních biologických zbraních a tajných továrnách za účelem získat pro sebe a svou rodinu 

azyl v Německu.24 

Při posuzování, zda je výpověď (ne)věrohodná se rovněž přihlíží k obsahu výpovědi, 

kde se rozlišuje oblast verbální a oblast neverbální. Oblast verbální je obecně považována za 

spolehlivější zdroj informací než oblast neverbální. Obsahuje totiž mnoho kritérií, podle 

kterých je možné se přiklonit k názoru, že se spíše jedná o lživou výpověď, nebo naopak o 

výpověď hodnověrnou. Můžeme uvést například kritérium detailů, kdy osoba, která živě a 

věcně sděluje informace, vypovídá spíše věrohodně. Dále kritérium komplikací, kdy osoba 

vypovídá o problémech, které musela překonat, což většinou svědčí o věrohodnosti takových 

informací.25 Jako příklad kritéria detailů a kritéria komplikací uvádí Čírtková: „Dva mladíci 

se pokusili zabít muže. Poškozený později vypovídal, že ho spoutali a položili do vany 

s vlažnou vodou (detail). Měli v úmyslu do vany vhodit fén, ale kabel byl příliš krátký 

(komplikace). Hledali tedy prodlužovačku a zkoušeli, zda vystačí. Pak zapnuli fén na nejvyšší 

                                                 
22 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 234. 
23 Ibid. 
24 VRIJ, Aldert; MEISSNER, Christian, A.; FISHER , Ronald, P.; KASSIN, Saul, M.; MORGAN III, Charles, 

A.; KLEINMAN, Steven, M. Psychological Perspectives on Interrogation. [online]. 2017. [cit. 2018-10-17]. 

Dostupné z www:<https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Vrij%20et%20al.%20(2017)%20-

%20Psych%20interrogation.pdf>. 
25 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 234-235. 

https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Vrij%20et%20al.%20(2017)%20-%20Psych%20interrogation.pdf
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Kassin/files/Vrij%20et%20al.%20(2017)%20-%20Psych%20interrogation.pdf
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stupeň (detail) a hodili ho do vany. Oběť se v ten okamžik vztyčila a fén spadl na zem.“26 

Kritérium individuálnosti představuje spontánní popis nálad a prožitků dané osoby. Je nutné, 

aby takový popis byl bohatý a rozvinutý. K věrohodnosti nepostačuje uvést, že osoba měla 

vztek, ale je potřeba rozvést, jaké napětí prožívala a co ji vedlo k dané emoci.27 Jako příklad 

Čírtková zmiňuje: „…Naproti tomu pro věrohodnost svědčí následující líčení přepadené 

bankovní pracovnice: Byla jsem v panice. Řekla jsem si, proč právě já. Jsem tady přece 

nejmladší, ještě se zaučuji. Chtělo se mi běžet ke kolegovi a říct mu, aby to udělal, že já ty 

peníze nemůžu vybrat.“28 Můžeme zmínit také kritérium nepochopení děje, kdy osoba uvádí, 

že plně nerozuměla dané situaci, což svědčí spíše o věrohodné výpovědi, neboť osoba 

vypovídající záměrně lživě se snaží vyslýchajícího přesvědčit o své výpovědi a většina v ní 

dává smysl, aby se jevila věrohodně – jako příklad uvádí Čírtková: „Svědek popisuje, že 

spolucestující kufr dezinfikoval chemikáliemi. Zdálo se mu to divné, nechápe, proč to dělal. 

Celníci později upřesnili, že šlo o chemikálie, které používají „profíci“ k tomu, aby obelstili 

čich psa pátrajícího po drogách.“29 Dalším kritériem posuzování věrohodnosti výpovědi 

v rámci verbální komunikace je kritérium neměnnosti – pokud je osoba vyslýchána 

opakovaně, je omylem, pokud se tato osoba domnívá, že aby nevzbuzovala pochyby, musí 

vypovídat naprosto shodně se svou předešlou výpovědí. Naopak je přirozené, že se některé 

části výpovědi lehce mění, samozřejmě stěžejní část výpovědi zůstává neměnná (například se 

nemění údaj o místě spáchání skutku), ale okolní informace, které daná osoba nepovažovala 

za důležité, se při výpovědi měnit mohou. Co se týče oblasti neverbální, zkušený vyslýchající 

může odhalit záměrnou lživou výpověď dané osoby i pomocí jejích projevů neverbálních, 

které ale musí brát do úvahy společně s projevy verbálními. Zdaleka se ale nejedná o snadný 

úkol pro vyslýchajícího – odhalit lháře je těžší, než se na první pohled může zdát. 

Vyslýchající osoba, která posuzuje věrohodnost výpovědi, se totiž může dopustit některých 

typických chyb, jako je například problém nervozity lháře. Tvrzení, že ten, kdo lže, je 

nervózní, je dávným mýtem. Pokud se osoba, která podává výpověď, jeví být nervózní, 

neznamená to automaticky, že nemluví pravdu, nervozita a s ní spojený strach může mít více 

důvodů než jen obavu z přistižení při lži. Další významnou chybou na straně vyslýchajícího 

při posouzení věrohodnosti výpovědi je také přehlížení šikovných lhářů. Jedná se o chybu, 

kdy je nutné si uvědomit, že existují takoví „profesionální“ lháři, kteří působí naprosto 

                                                 
26 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2004, 

ISBN 80-86473-86-4, str. 365. 
27 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 235. 
28 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 365. 
29 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 236. 
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věrohodně, netrpí žádnými vnějšími projevy nervozity, a při vypovídání jsou v klidu. 

Pozorování neverbálních projevů takového lháře se potom jeví býti nemožným, neboť obratný 

lhář neprojevuje žádné emoce navenek. Psychologie ovšem přišla s tezí, že i projev pozitivní, 

například projev radosti, že druhou osobu lhář oklamal, může vypovídat o lži. Lháři totiž 

typicky nejsou schopni kontrolovat své pocity euforie v situacích, kdy si myslí, že „mají 

vyhráno“ a oklamali vyslýchajícího, což lze doložit v mnoha případech, kdy je na kamerovém 

záznamu u takové osoby zřetelný mimický pocit radosti, ba až pýchy na sebe samého.30  

V současné době se ale již od jednotlivých projevů neverbálních přiklání k souhrnným 

projevům, a rozeznáváme tak tzv. strukturální zlom a emocionální chování vyslýchané osoby. 

Strukturální zlom představuje pozorovatelnou změnu v chování vyslýchané osoby, v jejím 

neverbálním projevu, kdy je možné pozorovat a následně oddělit věrohodnou část výpovědi 

od té nevěrohodné části. Je nutné posuzovat takový projev samozřejmě společně s verbálním 

projevem, kdy u věrohodné části výpovědi jsou takové úseky, v rámci kterých se osoba 

rozpovídá do detailů, což odpovídá i jejímu tělesnému projevu. Poté následuje část 

nevěrohodná, považována za lživou, kdy se už necítí tak jistě, což se odrazí i v její neverbální 

oblasti, kdy může buď mluvit přehnaně hlasitě, až teatrálně, nebo se naopak stáhne do sebe a 

začne mluvit nejistě a tiše. Taková změna se nejvýrazněji projeví v první části výslechu 

při monologické části. Emocionální chování vyslýchané osoby představuje vnější výraz 

emocí, které doprovázejí verbální oblast u dané vyslýchané osoby. Pokud osoba líčí 

skutečnosti, které ji silně zasáhly, většinou se změní i její vnější emocionální projev, spojený 

s takovou událostí – například projeví hněv nebo strach. Naopak pokud se u ní vůbec 

neprojeví žádná emoce, povětšinou to představuje nevěrohodnou výpověď, ale nelze to 

generalizovat, může se totiž stát, že se vyslýchaná osoba psychicky oprostí od negativních 

zážitků, a navenek následně působí netečně a bez emocí.31 

Howitt ve své publikaci uvádí názor, že jedinec může být vytrénován na odhalení, ve 

kterém okamžiku daná osoba záměrně lže. V souvislosti s tím zmiňuje autora Ekmana, který 

píše o tzv. únicích, které představují emoce, které mohou odhalit, že někdo záměrně lže. Mezi 

doporučená zkoumaná vodítka řadí především pauzy a chyby v řeči, které naznačují 

nepřipravenost „příběhu“, nebo negativní emoce, a to především strach. Dále tam řadí 

nepřirozeně vysoký hlas, který spojuje se vztekem nebo strachem, hlasitější projev spojuje 

rovněž se vztekem, časté polykání nebo mělčí dýchání, pocení, zvýšené mrkání nebo 

                                                 
30 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 237-240. 
31 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 370-371. 
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rozšířené zornice, kdy všechny tyto projevy signalizují projev emoce, i když nelze jasně říct, 

jaké přesné emoce signalizují. Dále je doporučené všimnout si u vyslýchané osoby, jestli jí 

zbělal obličej, což může být zapříčiněno vztekem nebo strachem. Autor taktéž zmiňuje 

vodítka, dle kterých lze poznat, že výraz tváře není skutečně takovým, jakým se jeví. Řadí 

mezi ně asymetrické výrazy obličeje, kdy jedna strana obličeje vyjadřuje jinou emoci než ta 

druhá, k tomu dále uvádí, že nástup emocí by neměl být příliš rychlý a měl by být projeven 

v souvislosti s mluveným projevem. A konečně negativní emoce, které nezpůsobí žádné 

fyziologické změny, jako je pocení nebo změnu v dýchání, bývají podle autora falešnými 

projevy.32 Jak odhalit záměrně lhoucí osobu naznačuje ve své knize i Lillian Glassová, která 

zdůrazňuje, že je potřeba zaměřit se na řeč těla a všímat si především změn v dýchání, na 

pokožce a ve způsobu držení těla. Osoba, která záměrně lže, prý častokrát znenadání 

nafoukne tvář a následně vyfoukne vzduch, čímž se snaží těla zbavit nahromaděného oxidu 

uhličitého, což takovému lháři pomáhá znovu nabýt klid. Autorka dále poukazuje na změny 

pokožky, především na pocení, kdy lhoucí osobě může najednou viditelně vyrazit pot na 

obličeji a na těle – jako příklad uvádí: „Stejná věc vzbudila podezření celní úřednice Diany 

Deanové v případě Ahmeda Ressama, známého také jako „Milénium Bomber“. Ressam se 

v prosinci 1999 pokusil dostat v autě z Kanady přes americké hranice součástky potřebné pro 

výrobu bomby. Když vystoupil z trajektu, který připlul z Britské Kolumbie do přístavu Port 

Angeles ve státě Washington, provedla s ním celnice Deanová rutinní pohovor jako se všemi 

ostatními cestujícími. Znepokojilo ji, když si povšimla krůpějí potu nad Ressamovým horním 

rtem. Ihned zavolala dalším celníkům, ať prohledají Ressamovo auto. Objevili suroviny pro 

výrobu bomby. Kdyby si bývala nevšimla toho, jak se Ressam potí, mohlo by na americké 

půdě dojít k velkému teroristickému útoku.“33 Glassová dále uvádí, že je potřeba vnímat i 

hlasový projev osoby, přičemž poukazuje na výšku hlasu, hlasitost a intonaci. Podle autorky 

totiž osoba, která mluví přehnaně vysokým hlasem, zvláště pokud je již zralého věku, se může 

přetvařovat, a tudíž záměrně informace zkreslovat. Vliv na posouzení, zda osoba lže, může 

mít také hlasitost jejího projevu. Pokud osoba mluví až moc tichým hlasem, že ji posluchač 

musí žádat, aby mluvila hlasitěji, se tímto ve skutečnosti snaží získat kontrolu nad svým 

posluchačem se snahou jej zmanipulovat. Naopak, pokud osoba mluví příliš hlasitě, spíše to 

napovídá o tom, že se snaží záměrně lhát a svým hlasitým projevem docílit, aby jí posluchač 

uvěřil – čím víc o ní bude posluchač pochybovat, tím hlasitějším projevem se bude lhoucí 

                                                 
32 HOWITT; Denis. Forensic & Criminal Psychology. Essex: Pearson Education, 2002, ISBN 0130-16985-4, str. 

252-253. 
33 GLASSOVÁ, Lillian. Lháři a jejich řeč těla. Jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý den slýcháte 

od lidí. 1. vydání. Brno: BizBooks ve společnosti Albatros Media a. s., 2014, ISBN 978-80-265-0220-3, str. 77. 
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osoba projevovat. Autorka uvádí mnoho dalších vodítek, podle kterých lze údajně poznat, že 

vám osoba záměrně lže do očí – patří mezi ně například tempo řeči a samozřejmě obsah řeči, 

kdy mimo jiné zmiňuje, že tzv. vycpávková slova jako „hm“, „jakože“ a podobná taková 

slova povětšinou naznačují lež.34  

Nehledě na výše uvedené, posoudit, zda je výpověď věrohodná, anebo naopak 

nevěrohodná, ba záměrně lživá, si žádá vyslýchajícího, který bude brát v potaz společně 

verbální i neverbální projevy vyslýchané osoby a taktéž se bude vyvarovat chyb, kterých se 

může dopustit v rámci posuzování věrohodnosti takové výpovědi. Jedná se o nesnadný úkol, 

který především vyžaduje, aby vyslýchající osoba měla adekvátní zkušenosti a byla 

profesionálem, přihlížejícím ke všem kritériím posuzování věrohodnosti podané výpovědi. 

Rozhodně se nelze slepě řídit teoretickými příručkami, které jsem zmínila výše – jako 

například že pokud se osoba potí na čele, automaticky to znamená lhaní.  

Jako příklad z praxe mi posloužil rozhovor s kriminalistou: „Cílem výslechu je 

dosažení úplné a věrohodné výpovědi, jak to posuzování věrohodnosti probíhá? 

Na konkrétního pachatele se vždycky snažíte shánět maximum informací a důkazních 

prostředků k tomu, abyste mu mohla prokázat tu jeho trestnou činnost, což znamená od 

videozáznamů, kdy Praha je docela hojně pokrytá kamerami, takže v hodně případech 

začínáme nějakou kamerou, pokud je to pro nás neznámý pachatel. Postupně po těch 

kamerách jdeme – a hele, to by mohl být ten a ten, tak to zadáme do takové mobilní aplikace, 

kdy tam zadáme tu fotografii, a mají to všichni policajti, a za chvíli vám přijde sms – to je ten 

a ten. Už ho teda máme aspoň ustanovenýho, pak si načtu, co měl v minulosti, pokud ho teda 

já neznám už z dřívějška, jakou trestnou činností se zabývá, pak se podívám do jeho kontrol, 

s kým je kontrolovanej, třeba tam totiž byli dva na místě, tak se podívám, s kým je 

kontrolovanej často, a druhý – hele, ten odpovídal tomu druhému, kdy se podívám na fotky 

z evidence, a pomalu se ty střípky skládají. Takže pokud tam byly nějaký stopy zajištěny, 

odešlu je na kriminalistický ústav, aby mi je srovnali s jeho kartou, pokud už je to darebák, 

který má v databázi stopy, tak je porovnáte, ale nejdete ho sebrat hned. Pokud je to člověk, 

který páchá sériovou trestnou činnost, tak tam se požádá pak o odklad trestního stíhání a 

rozpracujeme ho. Takže je to třeba na měsíce, necháme ho působit třeba měsíc nebo dva. Pak 

                                                 
34 Glassová, Lháři a jejich řeč těla. Jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý den slýcháte od lidí, op. 

cit.,  str. 71-159.  
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už na něj seženeme telefon a tak dále a může vyhazovat karty, jak chce, jsou prostě možnosti, 

jak ho sledovat.  

Dobře, takže když potom si seženete ty střípky a uděláte si nějaký obrázek, přistoupíte 

k tomu výslechu, tak obecně jak tedy poznat, že ta výpověď je věrohodná?  

Já Vám uvedu příklad – kdyby tady do této kavárny bylo vloupání, kdy jsou tady nějaký 

kamery, kdy ten pachatel má na sobě něco specifickýho. Když se udělá domovní prohlídka, tak 

se mimo jiné hledá i to oblečení, ve kterém on působil a nalezne se, kdy má třeba specifický 

boty – každá bota vám zanechá trasologickou stopu. Najdeme botasky, prokážeme mu, že byl 

na místě. On řekne – no jo, ale já jsem v té kavárně seděl. A já mu na to povím – no dobře, ale 

jak to, že ta tvoje daktylka nebo pachovka nebo DNA je i z vnitřního šuplíku pokladny? Takže 

ta věrohodnost se mu dá i rozbít, narušit. Nejlepší je nejdřív nechat povídat jeho, protože on 

Vám může říct i věci, o kterých já nebudu vědět. On třeba odkryje karty. Samozřejmě každý 

z nich se může snažit z počátku lhát, ale jsou frajeři, co mají třeba už doma tašku sbalenou 

s věcmi a nastoupí třeba už rovnou na vazbu, je to prostě typ od typu.“35  

Z toho, co jsem se dozvěděla při rozhovoru s kriminalistou, soudím, že tím úplně 

nejdůležitějším a základním požadavkem na vyslýchajícího je, aby měl dostatek zkušeností, 

které člověka profesně posouvají kupředu a taktéž, aby byl dobrým psychologem. Pokud by 

psychologii v rámci výslechu použít neuměl, nejen že by hrozilo, že by se dopustil některé 

psychologické chyby, ale především by úplné ani věrohodné výpovědi nikdy nedosáhl. Tím 

by byl cíl výslechu zmařen, ač by se sebevíc snažil postupovat podle vodítek uvedených 

v teoretických publikacích.  

2.2 Proces utváření výpovědi 

Proces, při kterém se výpověď utváří, je velice složitým postupem, který je v dané 

situaci ovlivněn řadou faktorů a člověk si jej často ani neuvědomuje.36  

Proces formování výpovědi má čtyři základní aspekty – historický aspekt, osobnostní 

aspekt, situační aspekt a sémantický aspekt. Historický aspekt představuje historii výpovědi, 

což znamená, že výpověď začíná vnímáním, dále prochází zapamatováním, vybavením, až 

přejde v reprodukci v rámci výslechu. Aspekt osobnostní znamená, že výpověď je v rámci 

výslechu ovlivněna také osobou vyslýchanou, kdy hrají roli jednak její psychické vlastnosti, 

                                                 
35 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
36 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 58. 
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ale i fyzické vlastnosti, důležité jsou její morální zásady, vzdělání nebo i životní zkušenosti – 

ony rozhodující faktory výpovědi závisí na osobnosti vyslýchané osoby. Aspekt situační 

spočívá v tom, že neméně důležitou roli při výslechu hrají i podmínky výslechu – rozdíl je, 

pokud se výslech koná v budově Policie ČR, nebo například u vyslýchaného doma, důležitý je 

i přístup vyslýchajícího při výslechu k vyslýchané osobě a způsob kladení otázek a podobně. 

Konečně sémantický aspekt představuje schopnost vyslýchané osoby chápat význam otázek – 

zda je vůbec schopna vzhledem k jejímu intelektu pochopit, na co se jí vyslýchající táže, 

s čímž souvisí i problém toho, že vyslýchající její projev může pochopit jinak, než jaký smysl 

mu sama vyslýchaná osoba přiřadila.37  

Za základní psychologické faktory, které ovlivňují výpověď a její proces utváření, se 

považují vnímání, paměť, myšlení a reprodukce. Běžně se rozlišují čtyři základní fáze 

utváření výpovědi, navzájem na sebe navazující a vzájemně se ovlivňující, které zahrnují: 

1. Získávání, shromažďování a zpracování informací 

2. Vštípení a uchování informací 

3. Předávání informací 

4. Příjem, zpracování a zachycení informací vyslýchajícím38 

2.2.1 Získávání, shromažďování a zpracování informací 

Tato fáze zahrnuje získání informací osobou, která je později o těchto informacích 

vyslýchána. Jedná se tak o poznávací proces objektivní reality. Celý proces počíná vnímáním 

informací a zahrnuje příjem informací, který u každé osoby může probíhat odlišně, jedná se 

totiž o subjektivní příjem informací, kdy vnímání je založeno na vjemech nabytých skrze 

smyslové orgány. Proces vnímání je potřeba obsáhnout současně s aktuálním psychickým 

stavem dané osoby, která může být unavená nebo pod vlivem návykových látek, což může 

mít na příjem informací značný vliv, a může tak dojít k jejich zkreslení. Dále je potřeba vzít 

do úvahy také city a emoce, tedy zda daná osoba nebyla pod vlivem strachu a stresu, a 

nemohla tak znovu nevědomky informace, které přijala, zkreslit. Rovněž je důležitý intelekt 

dané osoby, její vzdělání a další aspekty.39  

Člověk vnímá věci jako celky a nejsilnější prvek celku přirozeně dominuje, v důsledku 

toho mohou ty méně důležité prvky unikat jeho pozornosti, což je taktéž nutné při provádění 

                                                 
37 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 184-185.  
38 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 58. 
39 Ibid., str. 59. 
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výslechu vzít v potaz. Neméně významnou roli hraje i to, na co je člověk ve svém životě 

zaměřen, tedy to, co je nezbytné z hlediska jeho života a zaměstnání. Němec tak poukazuje na 

rozdíl mezi pragmatickým a právním zaměřením vyslýchané osoby. Pragmatická zaměřenost 

je dána významem jevů, které daná osoba vnímá a množstvím takto pozorovaných jevů si tato 

osoba vytváří určitý obrazec toho, co je poté v popředí na pozadí, které si současně vytvoří. 

Právní zaměřenost je dána právním významem daných prvků, tedy tím, co má důkazní 

hodnotu, a osoba tak vybírá právně významné prvky na úkor irelevantních prvků z hlediska 

práva. V reálném životě samozřejmě převládá pragmatická zaměřenost nad tou právní, kdy 

člověk vyčleňuje ty prvky, které se jemu individuálně zdají jako relevantní a důkazní hodnotu 

v tu chvíli v potaz spíše nebere.40   

2.2.2 Vštípení a uchování informací 

Druhá fáze procesu utváření výpovědi zahrnuje přepracování nabytých informací, 

přičemž psychologickou podstatu tvoří paměťové děje.  

Je potřeba si uvědomit, že schopnost zapamatování je u každé osoby odlišná. Roli hraje 

i to, zda si osoba cíleně pamatuje, nebo se jedná jen o informaci, která byla zapamatována 

bezděčně. Samozřejmě si každý z nás pamatuje rozdílné věci po určitou dobu, mnoho 

informací nemusí být vůbec paměťově fixováno. Jedná se například o činnosti, které má 

osoba zautomatizované a vědomě je nekontroluje a ani je paměťově nefixuje. Nízkou mírou 

zapamatování se rovněž vyznačuje impulzivní jednání, které probíhá okamžitě bez rozmyšlení 

a povětšinou bez emočního doprovodu.41  

Co se týče trvalosti uchování nabytých informací, pravděpodobnost trvalého uchování 

se zvyšuje, pokud vyslýchaná osoba vnímané informace slovně formulovala a přemýšlela nad 

nimi. Je ale potřeba zvážit, zda je vhodné, především v rámci svědecké výpovědi, opakovat 

výslech, protože po určitém čase opakované informace zevšední a osoba jim nevěnuje již tolik 

pozornosti, a může se tak snáze odchýlit od skutečnosti. Vliv na uchování a vštípení 

informace do paměti má také subjektivní význam vnímaných informací. Pokud daná osoba 

subjektivně, tedy podle sebe, přikládá informaci význam a důležitost, spíše si ji zapamatuje na 

rozdíl od informace, která se pro ni jeví jako zbytečná. Ale jako každá vzpomínka i takové 

časem ztrácí živost. Je potom na vyslýchající osobě, aby byla pomocníkem vyslýchané osobě 

při snaze vzpomenout si na zdánlivě zapomenuté, k čemuž může pomoci právě i opakovaný 

                                                 
40 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 186. 
41 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 60-62. 
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výslech. Vyslýchaná osoba se může náhle rozpomenout, spontánně si vybavit zdánlivě 

zapomenuté. Takový jev psychologie nazývá reminiscence.42  

Proces zapomínání je ovlivněn zejména intenzitou prožitku, úsilím uchovat si daný 

prožitek v paměti (závisí to na vůli dané osoby, zda si chce prožitek zapamatovat), věkem 

vyslýchané osoby (staří lidé mají většinou horší krátkodobou paměť), vlivem času a vlivem 

následných dojmů (vytlačují z paměti to, co bylo dříve vnímáno).43  

2.2.3 Předávání informací 

Fáze předávání informací tvoří proces reprodukce, jinak řečeno předávání 

zapamatovaných informací skrze slovní vyjádření, které není a ani nemůže být doslovnou 

kopií vnímaného, protože zapomínání má značný vliv na proces vybavování.  

Pro výslednou kvalitu výpovědi vyslýchané osoby hraje zásadní roli právě 

bezprostřední výslechová situace, kdy výslech jakožto forma sociálního kontaktu, tedy 

interakce mezi vyslýchaným a vyslýchajícím, může příznivě působit na průběh předávání 

informací, nebo naopak může vybavování informací tlumit či rušit.44  

Předcházející fáze utváření výpovědi mají zásadní vliv na reprodukci. Vybavované 

informace mohou být zkreslené, což mohou zapříčinit tendence k neúplnosti a tendence ke 

změně obsahu informace. Zmíněné tendence se rozlišně uplatňují v různých fázích výslechu. 

V monologické části výslechu se spíše uplatňuje tendence k neúplnosti, kdy při souvislém 

líčení vyslýchané osoby může často dojít k tomu, že vyslýchaná osoba vynechá určité 

informace ať už vědomě, nebo nevědomě. Oproti tomu v dialogické části výslechu je spíše 

pravděpodobné, že dojde ke zkreslení informace v důsledku subjektivní změny obsahu 

informace, kdy vyslýchaná osoba může obsah nahrazovat, vylepšovat a zaplňovat hůře 

vybavitelná vzpomínková místa, aniž by si uvědomovala, že tak svou výpověď značně 

zkresluje. Vytváří si tak tzv. klamné vzpomínky, které mohou zahrnovat:45  

o uvědomované vzpomínkové mezery (vyslýchaná osoba si je vědoma, že líčí jen 

útržky a snaží se je zaplnit). K odstranění takové vzpomínky je vhodné na chvíli 

změnit téma, vyslýchaný se tak může posléze rozpomenout.  

                                                 
42 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 62-64. 
43 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 187.  
44 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 65. 
45 Ibid., str. 66. 
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o neuvědomované prosté vzpomínkové mezery (vyslýchaná osoba vypovídá 

věrohodně, ale neúplně, aniž by si to uvědomovala). 

o neuvědomované vzpomínkové mezery vyplněné jiným obsahem (vyslýchaná 

osoba zapomněla část děje, aniž by si toho byla vědoma, a bezděčně prázdné 

místo vyplní smyšlenou informací na základě svých zkušeností a znalostí). 

o vzpomínky s časovými posuny (vyslýchaná osoba reprodukuje vzpomínky 

v jiném časovém sledu, než se opravdu odehrály, především se to projevuje při 

prověrce alibi). 

o obsahově rozšířené vzpomínky (vyslýchaná osoba vědomě rozšiřuje své 

vzpomínky o informace, které se opravdu nestaly, aniž by ale měla v úmyslu 

vypovídat křivě, spíše jen „vyšperkovává“ svou výpověď). Tato klamná 

vzpomínka je častá například u dětí nebo nevyrovnaných osob.46 Jako příklad 

vytvoření obsahově rozšířené vzpomínky je uveden praktický příklad: „Jednu 

z klasických studií, která dokládá tato tvrzení, provedli v roce 1974 Loftus a 

Palmer. Zkoumaným osobám promítli film o autonehodě a pak jim předložili 

k vyplnění dva druhy dotazníků. V prvním typu dotazníků byla uvedena otázka: 

„Jakou rychlostí jela auta, když do sebe narazila?“, ve druhém: „Jakou 

rychlostí jela auta, když to do sebe napálila?“ Týden po zhlédnutí filmu byly 

zkoumaným osobám předloženy další kontrolní otázky. Měly např. odpovědět na 

otázku, zda ve filmu viděly rozbité sklo. I když ve filmu žádné sklo vidět nebylo, 

někteří účastníci výzkumu uvedli, že ho viděli. Ti, kdo obdrželi druhou formu 

dotazníků, odpovídali dvakrát častěji, že viděli rozbité sklo, než ti, kdo dostali 

první formu.“47 

o snové vzpomínky (vyslýchaná osoba mísí skutečnost se snem). Takové snové 

vzpomínky bývají snadno odhalitelné, neboť se povětšinou jedná o ryze 

nevěrohodnou výpověď.48  

Uvedené klamné vzpomínky se mohou vyskytovat ojediněle i kombinovaně a 

vyšetřovatel musí přispět k odhalení rozporů ve výpovědi a identifikovat takové klamné 

vzpomínky a snažit se je odstranit. Není samozřejmě jednoduché je objevit, proto by každý 

                                                 
46 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 187-188. 
47 HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. r. o., 2003, ISBN 80-7178-807-4, str. 100-

101.  
48 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 188.  
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vyslýchající měl mít určité psychologické znalosti o vzpomínkových chybách a cílenými 

otázkami podezření na klamné vzpomínky prověřit.49   

Dalším zdrojem chyb jsou potíže se slovní fixací a verbalizací vzpomínky, kdy 

vyslýchaná osoba není schopna srozumitelně verbálně vyjádřit události, které vnímala. Může 

se tak jednat z důvodu její nedostatečné slovní zásoby, jednoduché stavby vět, věku apod.50  

Pro utváření výpovědi a předávání informací je velice důležité také vnější výslechové 

prostředí. Pokud dochází k rušení při výslechu, vyslýchaná osoba má ztíženou koncentraci na 

paměťové stopy, a může tak dojít k nepřesné výpovědi. Samozřejmě je důležité přizpůsobit 

vnější prostředí individuálním potřebám vyslýchané osoby – jinak bude vypadat vnější 

prostředí při výslechu dítěte a jinak u dospělého jedince. Důležité je dosáhnout takového 

vnějšího prostředí, které povede vyslýchanou osobu k podání pokud možno úplné a především 

věrohodné výpovědi.51   

2.2.4 Příjem, zpracování a zachycení informace vyslýchajícím 

Poslední fáze procesu utváření výpovědi se týká podílu vyslýchajícího na konečné 

podobě výpovědi.  

Tato fáze není jednoduchá, neboť důležitou roli zde hraje i verbální projev vyslýchané 

osoby. Nestačí pouze pochopit smysl sdělené informace, důležité je pochopit i vnitřní stránku 

řeči, jež se projevuje zejména ve způsobu sdělení a intonaci, skrze které lze vyjádřit například 

hněv nebo strach, což dotváří výpověď vyslýchané osoby. Důležité rovněž je, aby 

vyslýchající osoba přiřadila správný význam sdělení vyslýchané osoby. Vyslýchající osoba se 

může také dopustit chyby, že do protokolu uvede jen to, co sama považuje za důležité z jejího 

pohledu. V protokolu pak mohou být uvedeny určité nepřesnosti, a protokol v důsledku toho 

odráží spíše souhrn sdělení učiněných v rámci výslechu. Je proto vhodné při výslechu užívat 

například i zvukový nebo obrazový záznam a podobné prostředky, které pomohou zachytit 

přesný průběh výslechu.52  

  

                                                 
49 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str.69-70. 
50 Ibid., str. 70-71. 
51 Ibid., str. 72. 
52 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 188-189.  
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3 Psychologie výslechu 

Z pohledu forenzní psychologie se výslech v jednom ohledu pojímá jako určitý 

interpersonální, tzn. mezilidský, kontakt, v rámci kterého jsou vykládány psychologické 

spojitosti dění mezi vyslýchaným a vyslýchajícím. Ve druhém ohledu se forenzní psychologie 

soustředí na výpověď, především se zaměřuje na psychologické pozadí, které má podíl na 

utváření výpovědi.53  

Budeme-li se soustředit na pojetí výslechu v prvním ohledu, tedy na výslech jakožto 

mezilidský kontakt, můžeme rozlišit tři úrovně sociálního styku, a to percepční úroveň, 

komunikační úroveň a interakční úroveň. Tyto tři stránky mezilidského styku tvoří 

psychologickou náplň výslechu. Dané tři úrovně se reálně propojují v jeden proces, probíhají 

současně, ale komunikační úroveň přesto převládá, přičemž jejich rozlišení je důležité i 

z hlediska situace výslechu. Co se týče odlišení daných úrovní od sebe, jejich odlišnost 

spočívá v tom, nakolik si je daná osoba uvědomuje a reguluje je, samozřejmě hlavním 

uvědomovaným procesem je komunikační úroveň.54 

3.1 Percepční úroveň 

První uvedená úroveň sociálního styku, percepční úroveň, zahrnuje to, jak se osoby 

navzájem vnímají, co si o sobě myslí a jak jsou svými vjemy a představami o tom druhém 

vedeny v dalším jednání vůči sobě navzájem. 

Každý člověk vnímá své okolí subjektivně, tedy i osoby, se kterými přichází do 

kontaktu a podle svého měřítka je i hodnotí a chová se k nim individuálně. Pokud je člověku 

druhá osoba sympatická, bude se k ní spíše chovat vstřícně a mile, než pokud by se mu jevila 

jako hrubá. Psychologie došla k závěru, že tyto procesy člověk nevnímá, jedná se jen o dojem 

z druhé osoby, který vznikne okamžitě bez předchozího myšlenkového pochodu.55  

I v procesu výslechu se percepční úroveň projevuje svými hlavními znaky, kterými jsou 

subjektivní představy o druhé osobě promítající se do vzájemné interakce. Dochází k tomu jak 

na straně vyslýchané osoby, tak na straně vyslýchajícího, který by ale tyto projevy měl mít 

pod kontrolou a snažit se je regulovat. Na straně vyslýchajícího ale přesto může dojít 

                                                 
53 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 282.  
54 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 22-23. 
55 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 286-287.  
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k psychologickým chybám, které vznikají na základě interpersonální percepce. Mezi tyto 

nejběžnější chyby patří:56  

Haló efekt 

Jedná se o situaci, kdy vyslýchající vnímá vyslýchaného podle celkového dojmu, kdy 

převládá dominující prvek, který tak odsunuje do pozadí ty ostatní. Jedná se především 

o chybu dojmu ovlivněnou určitým prvkem osobnosti vyslýchaného, který si 

vyslýchající osoba o vyslýchaném vytvoří, a podle toho, zda je takový dojem příznivý, 

nebo naopak negativní, pak k tomu druhému přistupuje.57 Jinak řečeno: „…vezměme 

setkání s člověkem, který na nás zapůsobil na první dojem kladně a sympaticky. Ve 

skutečnosti to ale může být podvodník a naše lidská povaha nám oslabuje schopnost 

tyto negativní rysy rozpoznat, protože jsme ovlivněni tím prvním pozitivním 

dojmem.“58 

 

Kognitivní referenční rámec 

U této chyby se jedná o situace, kdy vyslýchající osoba má profesionální zkušenosti 

s výslechy především jednoho druhu trestné činnosti, a je tak vedena bezděčně 

k určitým myšlenkovým postupům. Její zkušenosti tedy mají negativní vliv na 

výslech, neboť se vyslýchající zaměřuje především na prvky, které ze své předešlé 

praxe považuje za důležité a ostatní prvky nevnímá, a tak mu můžou některé detaily 

uniknout.  

 

Idiosynkrazie  

Jedná se o případy, kdy vyslýchající je až nesnášenlivý vůči vyslýchanému. Může 

k tomu dojít z jakéhokoliv podnětu, ať už kvůli zevnějšku vyslýchané osoby, nebo 

třeba jen ze způsobu řeči vyslýchaného. Takové chyby by se vyslýchající dopouštět 

rozhodně neměl, protože může mít značný vliv na vedení výslechu, a to především 

v negativním slova smyslu.  

 

Protipřenos 

                                                 
56 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 25-26.  
57 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 288.  
58 Halo efekt (Halo effect). [online]. 7. 11. 2016. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z 

www:<https://managementmania.com/cs/halo-efekt-halo-effect>. 

https://managementmania.com/cs/halo-efekt-halo-effect
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Při protipřenosu dochází k situacím, kdy vyslýchající do výslechu nechá nevědomě 

propustit své vlastní problémy, které jsou často potlačovány. Jeho další jednání je tak 

ovlivněno jeho osobními starostmi. 

 

Sociální stereotypy 

K sociálním stereotypům ve vnímání dochází nejběžněji vůči určitým rasám nebo 

sociálním skupinám. Může se tak jednat například o situaci, kdy výpověď osoby 

romského původu se spíše pokládá za nevěrohodnou, oproti tomu slušně vypadající 

člověk europoidní rasy budí spíše dojem věrohodnosti. I takovéto chyby se mohou ze 

strany vyslýchajícího promítnout do výslechu.  

 

Pygmalion-efekt 

Jedná se o situaci, kdy osoba svým chováním a přístupem k druhé osobě opravdu 

ovlivní chování druhé osoby.59 Tento jev byl prokázán především v situacích žák-

učitel, jak ukázal experiment Rosenthala a Jacobsonové: „Rosenthal s Jacobsonovou, 

kteří jako první pojmenovali nejznámější efekt sebenaplňujícího se proroctví známý 

jako Pygmalion efekt, uskutečnili svůj slavný experiment v nižších třídách na základní 

škole. Na začátku školního roku dali dětem inteligenční testy s anglickým názvem „The 

Harvard Test of Inflected Acquisition“. Učitelům řekli, že nešlo jen o inteligenční test, 

ale že na základě těchto výsledků je možné předpovědět pokrok, který mohou žáci 

v následujícím roce udělat. Tedy že test dokáže odlišit ty, kteří mají nejlepší 

předpoklady být vynikajícími studenty. 

Před začátkem školního roku učitelé obdrželi jména studentů, kteří z testů vyšli jako 

velmi slibní a nadějní. Ve skutečnosti je experimentátoři vybrali ze seznamu náhodně –

 jmenovaní žáci neměli o nic lepší výsledky než ostatní. 

Učitelé po celý rok věnovali těmto „talentovaným“ více pozornosti a energie. Vědomě 

či nevědomě se chovali k označeným žákům jinak než k ostatním. 

Na konci roku dělali žáci znovu inteligenční test a výsledek potvrdil očekávání 

experimentátorů. Žáci náhodně označení jako „vynikající“ se v inteligenčních testech 

zlepšili nejvíc ze všech a dosahovali výrazně lepších výsledků než ostatní.“60 V situaci 

výslechu se tato chyba může vyskytnout především při výslechu mladistvých a 

                                                 
59 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 288-290. 
60 Sebenaplňující proroctví. Došlo na moje slova, říkáme někdy, když se věci nedaří. A v hlase se nám mísí 

zklamání s úlevou. [online]. 5. 12. 2011. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z 

www:<https://psychologie.cz/sebenaplnujici-proroctvi/>.  
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mladých pachatelů, kteří spáchali svůj první trestný čin. V situaci, kdy si vyslýchající 

o vyslýchaném mladistvém utvoří negativní obrázek, dochází skrze pygmalion-efekt 

k opozici mladistvého a zatvrzelému chování, které je následně obtížné odstranit.61  

 

Neexistuje jeden obecný návod, který by zabránil, aby k uvedeným psychologickým 

chybám při výslechu na straně vyslýchajícího nedocházelo, je potřeba k případům přistupovat 

individuálně a obezřetně. Především je důležitý první výslech, a to hlavně z hlediska 

navazování kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, v kriminalistice je pro tento kontakt 

užíván pojem psychologický kontakt.62 Podaří-li se vyslýchajícímu zformovat psychologický 

kontakt s vyslýchaným, je důležité udržet jej po celou dobu výslechu. K jeho navázání 

přispívá zejména forma zajištění přítomnosti vyslýchaného při výslechu (ať již se jedná o 

ústní, nebo písemné předvolání), ideální výslechová místnost, důležité je také slušné a 

zdvořilé vystupování a vyjadřování vyslýchajícího a celková úprava jeho zevnějšku, a 

především vhodný psychologický přístup s ohledem na osobnost vyslýchaného.63 Čírtková ve 

své publikaci nabízí obecná doporučení, jak by měl vyslýchající postupovat v rámci 

interpersonální úrovně při výslechu. Na prvním místě uvádí, že důležitý je význam 

sebepoznání, kdy vyslýchající musí znát své slabé i silné stránky, protože pak dokáže alespoň 

zhruba odhadnout, jak může na vyslýchaného působit. Důležitým faktorem je podle Čírtkové 

taktéž empatie, kterou má každý člověk do jisté míry vrozenou a zároveň je předpokládáno, 

že se na ní dá pracovat a rozvíjet ji vhodným psychologickým výcvikem. V rámci výslechu je 

empatie nezbytná z toho hlediska, že se vyslýchající pokouší vcítit do vyslýchaného v určité 

situaci a na základě toho může předpokládat jeho možnou reakci, zda například bude 

pravděpodobné, že odmítne vypovědět. Jako poslední obecné doporučení uvádí autorka 

záměrnou a uvědomovanou kontrolu výsledků interpersonální percepce, čímž má na mysli 

kontrolu dojmu o vyslýchaném, který vyslýchající v rámci výslechu nabyl. Zároveň si 

vyslýchající musí uvědomit faktory, které jej k takovému dojmu vedly, a měl by být schopen 

verbálně sdělit, proč takový úsudek nabyl.64 Osobně si nemyslím, že by se empatie dala nějak 

zásadně rozvíjet, i když například na internetu lze dohledat návody, jak zlepšit svoji schopnost 

empatie. Já se ale domnívám, že s určitou mírou empatie se člověk narodí a v průběhu života 

se moc nemění, možná na ni ale mohou mít vliv nějaké silné zážitky. Dokonce si myslím, že 

vyšetřovatel by neměl být až příliš empatický, protože by ho takové povolání muselo 

                                                 
61 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 290. 
62 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 29. 
63 PORADA, Kriminalistika: (úvod, technika, taktika), op. cit., str. 252-253. 
64 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 290-292.  



23 

 

psychicky ničit, pokud by se nedokázal od případů oprostit. Bohužel jsem na toto téma 

odborné publikace nečetla, tudíž nemohu poskytnout vědecky podložený názor, ale dovoluji si 

uvést názor odborníka, bývalého kriminalisty, pana Jiřího Markoviče, na význam empatie při 

vyšetřování: „Potřebujete jako vyšetřovatel myslet jako ti, kteří zločiny spáchali? 

To je zajímavá otázka. Každý vyšetřovatel, který dělá tyhlety případy, rozhodně uvažuje o 

tom, jak uvažuje ten vrah, pokud je to vyšetřovatel, který stojí za to. A samozřejmě člověk 

uvažuje o tom, jakým způsobem a jak uvažoval ten člověk nebo jak uvažuje. Samozřejmě se 

musíte umět trošičku vcítit do jeho myšlení.“65 Z odpovědi pana Markoviče přímo nevyplývá, 

jak moc důležitou roli hrála empatie v jeho bývalém povolání, ale lze se domnívat, že jistou 

důležitost určitě má. Dozajista musí mít svou úlohu i to, jestli se do takového myšlení 

pachatele vůbec vžít dá, obzvláště u psychicky nemocných pachatelů.  

Co se týče problematiky výše zmíněných psychologických chyb v rámci výslechu na 

straně vyslýchajícího, uvádí zkušený kriminalista následující: „Vy se jakožto vyslýchající 

osoba můžete dopustit i nějaké psychologické chyby, například haló efektu - stalo se Vám to 

někdy?  

Nikdo nejsme dokonalý. Malinko možná odbočím, ale měli jsme pachatelku, mladou holku, 

tak 18 nebo 19 let, v životě netrestanou, nedostali jsme z ní asi za osm hodin ani slovo. Ani 

slovo. A přitom to byla slušná holka ze slušných poměrů, něco distribuovala, ale nebyla 

závislá ani nic, nedostali jsme z ní ani slovo za 8 hodin, ona prostě seděla a nemluvila, jenom 

takhle koukala. A nerozmluvil jsem ji, a to si myslím, že mám dar výřečnosti, ale prostě ji 

rozmluvit nešlo žádným způsobem, ať jsme zkusili cokoliv. Bylo jí to úplně šumák. Než jsme 

dostali domovní prohlídku, tak u jejího bytu stál policista celou noc, aby nikdo nemohl ani ven 

ani dovnitř, kdy ráno jsme ji odvezli do bytu a tam, když už viděla, že jdeme dělat domovku, 

takže asi nalezneme další materiál, tak začala teprve mluvit. Nicméně pak už teda byla 

v pohodě, vrátili jsme se, začali jsme ji vyslýchat a bavila se normálně, a já říkám – heleďte 

se, proč bylo to divadlo včera? A ona odpověděla – no já jsem si to jenom chtěla vyzkoušet, 

všechno se má zkusit. Říkám, to jsem v životě nezažil, aby takhle mladá holčina, co nikdy 

neměla nic se zákonem, tak aby byla takovýhle tvrďák. To mě teda fakt zaskočilo po letech.“66 

                                                 
65 Rozhovor s Jiřím Markovičem pro Hyde Park Civilizace (ČT24). [online]. 30. 7. 2014. [cit. 2019-02-07]. 

Dostupné z www.<https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/216411058090227-

jiri-markovic>. 
66 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/216411058090227-jiri-markovic
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Jako příklad percepční úrovně rovněž můžeme uvést úryvek „z protokolu a analýzy 

nahrávky výslechu osmnáctileté dívky obviněné z trestného činu vloupání ve 

spolupachatelství, vyslýchající – muž, 6 let praxe: „Přede mnou stojí dívka nepřitažlivého 

vzhledu, 185 cm vysoká, nevýrazného obličeje s umaštěnými vlasy staženými do gumičky, 

uslzené oči za silnými dioptrickými brýlemi, oblečená do hnědých tepláků, pantoflí a ponožek 

z cely předběžného zadržení, která má navíc na krku šňůru čerstvých kousanců…“ (Není 

samo sebou, aby se mladá dívka bez kriminální minulosti dala dohromady se třemi 

bezdomovci a prováděla s nimi vloupání. Nehezké děvče si vyrazilo, aby si bez výběru užilo 

radovánek mimo dosah rodiny – první dojem vyslýchajícího.) 

„V průběhu výslechu se z ní vyklubal člověk s řadou rodinných a osobních problémů, 

dvakrát byla hospitalizována v PL Bohnice, dvakrát se pokusila o sebevraždu, brala drogy, 

poté dobrovolně šla do krizového centra…“ 

„Na začátku výslechu je vyloženě zděšená, byla zadržena přímo v chatě, kde zakročující 

policisté na ně mířili zbraněmi, pak byla eskortována s pouty na rukou, umístěna do policejní 

cely. V průběhu výslechu se postupně zklidňuje, rozhovor s vyslýchajícím se přiblížil 

atmosféře komunit v centru, takže do protokolu uvedla i to, že se má s někým ráda…“. (Po 

prvním negativním hodnocení zjišťuji, že se jedná o nešťastnou dívku, která neví, jak řešit 

některé své situace, má nedůvěru k rodičům, hledá někoho, kdo by jí pomohl – výsledný dojem 

vyslýchajícího.)“67 

3.2 Komunikační úroveň 

Komunikační úroveň představuje hlavní úroveň mezilidského kontaktu. Komunikace se 

rozděluje na komunikaci skrze slova – verbální komunikaci, a komunikaci skrze tělesné 

pohyby – neverbální komunikaci. Rozdělení je důležité, neboť je při výslechu potřeba, aby 

vyslýchající kontroloval jak verbální projevy vyslýchaného, tak ale i ty neverbální, a stejně 

tak by měl vyslýchající kontrolovat i své vlastní projevy.68   

3.2.1 Verbální komunikace 

V rámci verbální komunikace rozlišujeme komunikaci skrze slova a komunikaci skrze 

způsob sdělení, kam řadíme například tón hlasu nebo intenzitu projevu.  

                                                 
67 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 109. 
68 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 31. 
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Již na počátku výslechu můžeme z hlediska verbálního projevu vypovídající svědky 

typologicky rozlišit například na svědky hovorné a otevřené (jedná se o „ideálního svědka“, 

který je ochoten spolupracovat), svědky upovídané (jedná se o svědka, který „až moc mluví“ 

a odbíhá od tématu), svědky plaché (jedná se o svědka, se kterým se hůře navazuje kontakt) a 

další. Podle rozdělení do určité skupiny je pak na místě zvolit správný psychologický postup 

k danému jedinci a snažit se navodit vhodnou atmosféru výslechu, odrážející individualitu 

vyslýchaného.69  

Praxe nám přinesla strategie, jak se vyslýchající může pokusit proniknout skrze lživou 

výpověď, ovšem nejedná se o psychologické přístupy, nýbrž o přístupy osvědčené prakticky. 

Patří mezi ně například strategie vzbuzování protireakce, při které vyslýchající podněcuje 

vyslýchaného, aby vypověděl vše pravdivě, když přeci nemá co skrývat. Dále je uváděna 

strategie znejišťování, při které vyslýchající ve vyslýchaném vyvolává obavy a znejistění, že 

jsou všechny skutečnosti ohledně případu známé a objasněné, nebo také strategie doplňování, 

kdy vyslýchající vyslýchaného neustále vyzývá k doplnění i toho, co již sdělil, aby tak 

vyslýchaný nevědomky sdělil i to, co sdělit původně nezamýšlel. Další známou strategií je 

tzv. strategie zapletení se do vlastní lži, v rámci které vyslýchající dá vyslýchanému dostatek 

času a prostoru vypovědět vše dle svého uvážení, a vyslýchaný se tak může zaplést do 

rozporných faktů své výpovědi.70  

3.2.2 Neverbální komunikace 

Přínos neverbální komunikace se v rámci výslechu může zdát malý, ale opak je 

pravdou. Její funkce je především z hlediska faktu, že neverbální projevy jsou často 

průkaznější než ty verbální, kdy z „řeči těla“ se dá spíše vyčíst postoj dané osoby než z toho, 

co opravdu říká.71 Taková gesta mohou napomoci odhadnout psychický stav vyslýchané 

osoby a především postoj, který taková osoba k vyslýchajícímu zaujala.72 Vyslýchající tak 

může z aktuálního emocionálního stavu vyslýchané osoby, například z jejích tělesných 

projevů (např. zvýšené pocení), vyčíst další informace, které vyslýchaná osoba verbálně 

nesdělí. S tím souvisí poslední důležitá funkce neverbální komunikace, a to doplňování 

verbálního projevu.73  

                                                 
69 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 293-294.  
70 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 33-34. 
71 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 296.  
72 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s. r. o., 2006, ISBN 978-80-7380-581-4, str. 251. 
73 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 34-35. 
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Aby vyslýchající náležitě identifikoval neverbální projevy vyslýchané osoby, je 

především potřeba registrovat a správně interpretovat takové projevy. V obecném smyslu není 

člověk schopen vědomě registrovat všechny neverbální projevy druhé osoby, je potřeba nejen 

vědomě vnímat, ale poté i deduktivně postupovat. Vyslýchající se tak především spoléhá na 

své zkušenosti, ale zároveň by měl být i obeznámen o projevech neverbální komunikace a o 

jejich správné interpretaci. Významným pomocníkem k pozdější interpretaci jsou záznamy 

z výslechu, kdy je žádoucím co nejkvalitnější záznam zachycující osobu vyslýchaného, ale 

zároveň i osobu vyslýchajícího.74  

Při interpretaci neverbálních projevů rozlišujeme primární údaje a sekundární údaje. 

Primární údaje jsou takové údaje, které jsou snadno pozorovatelné a popsatelné (např. 

vyslýchaný uhýbá pohledem), oproti tomu sekundární údaje navazují na ty primární a jsou na 

nich závislé (např. vyslýchající je značně unavený).75 Čírtková uvádí, že je především důležité 

nenásledovat bezvýhradně schémata v teoretických publikacích, která udávají jednoznačné 

interpretace neverbálních projevů, kdy vyložená gesta vůbec nemusí napovídat tomu, že 

někdo vědomě lže.76 S tímto názorem musím více než souhlasit, protože v obecné rovině se 

nelze držet jednoho schématu a podle něho postupovat ve všech případech interpretace 

neverbálních signálů. V této souvislosti musím podrobit kritice téměř všechny teoretické 

publikace, které se tomuto tématu věnují, například v práci již zmíněnou Lillian Glassovou a 

její knihu nazvanou Lháři a jejich řeč těla. Jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý 

den slýcháte od lidí, kde autorka podává obsáhlý výčet vodítek, jak odhalit, že vám osoba lže 

do očí, kde se zaměřuje na její verbální i neverbální projevy. Je důležité uvést, že autorka se 

věnuje mimo jiné rozboru psychologických projevů celebrit v USA,77 kdy ve své publikaci 

uvádí i demonstrující fotografie například cyklisty Lance Armstronga, který lhal o svém 

dopingu v televizní show. Tímto její odbornou práci nechci nijak degradovat, ale ráda bych 

uvedla, že počet případů, kdy se takto odborník „trefí“ ve svém odhadu, že daná osoba lže, 

není 100 %, a to je potřeba si uvědomit. Autor každé teoretické odborné učebnice bude 

podávat svůj vlastní výklad, jaká vodítka podle něho napovídají o lži, a já osobně se přikláním 

spíše na stranu autorů, kteří nejsou pouze teoretiky, ale zároveň i praktiky. Takoví autoři 

mohou přiblížit své zkušenosti, což je cennější, než teoretické znalosti, které jsou v praxi spíše 

nepoužitelné, a dokonce možná mohou osobu jednající s druhou osobou brzdit a limitovat.   

                                                 
74 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 37-38. 
75 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 190. 
76 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 299. 
77 DR. LILLIAN GLASS. First Lady of Communication. [online]. [cit. 2019-02-19]. Dostupné z 

www.<https://www.drlillianglass.com/dr-lillian-glass-communication-psychology-of-human-behavior-bio/>.  

https://www.drlillianglass.com/dr-lillian-glass-communication-psychology-of-human-behavior-bio/
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Vrátíme-li se ale zpět k teoretickým publikacím o interpretaci neverbálních projevů, 

v průběhu výslechu je nezbytné sledovat i změny neverbálních projevů, ze kterých lze vyčíst 

podstatně více než z jednotlivě izolovaných neverbálních projevů. Především důležitým je 

první výslech vyslýchaného v dané věci, kdy lze pozorovat zvýšené psychické napětí 

odrážející se v neverbálních gestech, další výslechy ve věci nejsou poté již tolik průkazné, 

protože vyslýchající se již může lépe ovládat.78  

Neverbální komunikace se skládá především z následujících složek, které se hodnotí 

izolovaně, nezávisle na sobě, ale zároveň i jako celek, a mají vliv jak na odhalení případné 

lživé výpovědi, tak na ovlivnění vyslýchaného ze strany vyslýchajícího:79 

3.2.2.1 Mimika 

Mimika je považována za nejdůležitější složku neverbální komunikace. Z mimiky 

obličeje lze vyčíst aktuální duševní stav daného jedince, kdy lze především určit, že daná 

osoba je například šťastná nebo překvapená nebo má strach či je naštvaná. Samozřejmě je 

možné vlastní mimiku obličeje ovládat, což můžeme spatřovat například u hráčů pokeru, kteří 

se snaží zachovat tzv. pokerface. Ovšem i když se osoba snaží nedat na sobě nic znát, byly 

prokázány krátké okamžiky emocí, které lze odhalit ze zpomaleného záběru, které dané osobě 

během okamžiku menšího než sekunda „proběhnou“ obličejem.80  

Tato složka neverbální komunikace je významná především z hlediska věrohodnosti 

vyslýchaného. Zároveň je taktéž velice důležité, aby i vyslýchající ovládal svou mimiku a i 

prostřednictvím jí se snažil působit příznivě na vyslýchaného a současně navodit příjemnou 

atmosféru, k čemuž může nejvíce přispět úsměv. Úsměv nejenže značí přátelský postoj, ale 

zároveň navodí kontakt s druhou osobou a oslabí její případný nepřátelský postoj.81  

3.2.2.2 Pohledy 

Další významnou složkou neverbální komunikace jsou pohledy, které také úzce souvisí 

s mimikou. Mezi pohledy se řadí nejen samotné oko, ale taktéž oční víčka, obočí a vrásky 

kolem očí. Co se týče sledování pohledů jakožto složky neverbální komunikace, sleduje se 

zaměření pohledu, délka pohledu na danou věc nebo osobu, nebo průměr zornice při změně 

emocionálního stavu, kdy je dokázáno, že při kladném emocionálním vzrušení se průměr 

                                                 
78 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 39-40. 
79 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 301. 
80 Ibid., str. 301-302. 
81 ČÍRTKOVÁ, Policejní psychologie, op. cit., str. 252. 
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zornice zvětší, a naopak při záporném se zmenší, aniž by to daná osoba byla schopna vůlí 

ovládat. 

Sledování zrakových pohybů je schopno značně přispět k pochopení a odhadu 

vyslýchaného, ale nemělo by sloužit vyslýchajícímu k tomu, aby dával najevo svou 

nadřazenost, nebo naopak pocity iritace osobou vyslýchaného, jako je například protáčení očí 

v sloup.82   

3.2.2.3 Tělesná blízkost 

Tělesná blízkost, jakožto další složka neverbální komunikace, je také významná, a to 

především z hlediska záměrného ovlivnění vyslýchaného ze strany vyslýchajícího skrze 

změnu vzdálenosti mezi nimi.  

Každý člověk má individuálně nastaven svůj osobní prostor, ve kterém se cítí v bezpečí 

a v pohodě. Mezi takový prostor patří především intimní sféra, která zahrnuje prostor 

bezprostředně v okolí daného člověka do přibližně 40 cm, kam bez reakce v psychice dané 

osoby mohou zasahovat jen její nejbližší přátelé a rodina. Další sférou je osobní sféra, kam 

zasahují přátelé a známí a sociální sféra, kterou dodržují cizí osoby. 

Právě ovlivňování uvedených sfér ze strany vyslýchajícího může mít při výslechu 

taktický význam. Pokud vyslýchající postupně zkracuje vzdálenost mezi jeho osobou a 

osobou vyslýchaného a zároveň vyslýchanému pokládá kritické otázky, počne se to 

projevovat i na tělesných projevech vyslýchaného, který například začne křížit ruce na prsou 

nebo se intuitivně odtahovat. Zároveň má svůj význam i vertikální vzájemná poloha, kdy je 

prokazatelně dána psychologická výhoda vyslýchajícího, pokud sedí o něco výše než 

vyslýchaný.83 

3.2.2.4 Tělesné pohyby 

Tělesné pohyby jsou neverbální signály, které zahrnují především bezděčný pohyb 

končetin, trupu, krku a hlavy. Důležitými při výslechu jsou pohyby vyslýchaného činěné 

neúčelně, mezi které patří například hraní si se zipem u mikiny a další podobné pohyby. 

Z těchto pohybů poté může vyslýchající vypozorovat, že vyslýchaný je například nervózní.84  

                                                 
82 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 43-44. 
83 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 195-196. 
84 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. str. 46-47. 
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S tělesnými pohyby pak přímo souvisí i tělesný postoj osoby, který zahrnuje držení těla 

a vzájemnou soustavu jeho částí. Zkoumá se například vzpřímenost hlavy nebo vypnutí 

hrudníku, které také odrážejí aktuální psychický stav vyslýchané osoby.85  

Všechny výše uvedené složky neverbální komunikace lze hodnotit odděleně, ale 

zároveň, jak již bylo zmíněno v kapitole o posuzování věrohodnosti výpovědi, i souhrnně, a 

dát si tak dohromady celkový „obrázek“ o osobě vyslýchaného a zároveň na něj příznivě 

působit skrze neverbální projevy vyslýchajícího. Současně musím opakovat, že je potřeba 

vycházet z toho, že všechny závěry, které vyslýchající vyvodil z neverbálních projevů 

vyslýchaného, je potřeba brát pouze jako hypotetické a ne jednoznačně průkazné a je potřeba 

je důkladně ověřit.86 

Jako vzor hodnocení neverbálních projevů při výslechu uvádím příklad z praxe: „Když 

tedy potom přistoupíme k tomu samotnému výslechu, tak se bere v potaz samozřejmě 

verbální stránka, ale co ta neverbální stránka – ta je přece taky důležitá, že?  

Ano, neverbální stránka, aspoň pro mě, nevím, jak pro mladší kolegy, kteří třeba takovou 

praxi nemají, je velice důležitá. Jednak třeba i v tý místnosti si ho posadíte tak, jak vy chcete, 

jednak aby neměl přístup k propisce, aby vás nenapadl, u toho výslechu jsme převážně 

minimálně dva. Kolikrát se stane, že on má důvěru víc ke mně, než k tomu kolegovi, tak ho 

takticky pošlu pryč, kdy já nic nesepisuju a bavíme se normálně jako chlapi, kdy mu říkám – 

tak povídej, stejně mi podepíšeš až to, s čím budeš ty souhlasit. Takže je tam i ta taktika, kdy 

se zvolí, kdo ho vůbec bude vyslýchat. A taky si hrajeme na toho jednoho zlýho a hodnýho, ale 

ne nějakým řvaním nebo proplesknutím, to dneska ne. Prostě na někoho platí zvýšený hlas, na 

druhýho takový to otcovský, rodičovský chování, na dalšího slabá stránka typu – a já vím, že 

jsi to neměl jednoduchý, já vím, že jsi támhle z děcáku, a začne vám bulit a sesype se. Takže 

na každýho je ten metr jinak.  

Víte, převážná většina těch našich klientů jsou taky feťáci, takže u těch pak jsou ty neverbální 

projevy dosti nedešifrovatelný, kdy jsou roztěkaný. Vy to musíte i načasovat, protože on začne 

mít absťák a už z něj nic nedostanete. Dá se ho ale před tou přípravou výslechu odvézt na 

vyšetření, kde mu doktor dá nějakou náhradu v podobě prášku, aby mu zpomalil ty 

abstinenční příznaky.  

                                                 
85 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 306. 
86 Ibid., str. 307.  
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Obecně ale k těm neverbálním projevům – třeba u závažné trestné činnosti se výslech 

nahrává, kdy si to potom mohou pustit a přizvou k tomu například psychologa, nějakého 

odborníka, který Vám řekne – ano, podívej se, zrovna si šáhnul na nos v době, když ses ho 

zeptal. Nebo utíká očima, nebo zvláštně sedí, má založené ruce a tak dále. To my už vidíme, 

jak má založený ruce, jak gestikuluje, toho si nemůžete nevšimnout.“87 

3.3 Interakční úroveň 

Interakce zahrnuje vzájemné působení osob mezi sebou skrze psychologické 

prostředky, a to jak verbálně, tak i neverbálně.88  

Při výslechu jakožto formě sociálního styku dochází k tomu, že vyslýchající působí na 

vyslýchaného a zároveň i naopak vyslýchaný působí na vyslýchajícího. Vyslýchající tak 

záměrně působí na vyslýchaného s cílem pomoci mu a přimět jej k podání věrohodné 

výpovědi, kdy metody zahrnují například metody ovlivňování, ale zároveň se musí vyvarovat 

právně nepřípustných forem působení na vyslýchaného.89 Mezi takové nepřípustné formy 

patří především sugestivní a klamavé otázky a působení, jež jsou ostatně zakázány trestním 

řádem.90 Příklad sugestivní otázky uvádí Rodney Sheldon, jenž působil přes 18 let jako 

policejní detektiv v Australském Queenslandu: „Místo, abych se zeptal, jak byl ten člověk 

malý, tak bych se měl spíše zeptat, jaká byla jeho výška, protože v okamžiku, kdy se zeptám, 

jak byl malý, tak okamžitě začnete přemýšlet o tom, že byl malý, místo toho, abyste přemýšlel 

nad tím, jaká byla jeho opravdová výška.“91 Samozřejmě absolutně zakázané, respektive 

trestné, je fyzické působení na vyslýchaného s cílem dosáhnout jeho přiznání. I tak se s ním 

ale můžeme setkat i v dnešní době, příkladem toho je případ z minulého roku, kdy dva 

jihočeští policisté údajně fyzicky mučili vyslýchaného, aby dosáhli jeho přiznání, přičemž 

vyslýchaný se nakonec skutečně přiznal – ovšem k něčemu, co ve skutečnosti nespáchal. 

Generální inspekce bezpečnostních sborů poté zahájila trestní stíhání obou policistů, kteří byli 

obviněni ze spáchání zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 

                                                 
87 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019.  
88 ČÍRTKOVÁ, Policejní psychologie, op. cit., str. 253. 
89 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 49-50. 
90 § 92 odst. 3 TŘ: „… Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých 

okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.“ 
91 Art of interrogation: Psychology shines light on truth in interrogations. [online]. 2. 3. 2016. [cit. 2019-02-05]. 

Dostupné z www.<https://www.abc.net.au/news/2016-03-02/art-of-interrogation-psychology-shines-light-on-

truth/7213882>.   

https://www.abc.net.au/news/2016-03-02/art-of-interrogation-psychology-shines-light-on-truth/7213882
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odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, spáchaného ve formě 

spolupachatelství.92  

Obecné hledisko rozdělení působení na vyslýchaného na přípustné a nepřípustné je 

založeno na tom, zda je vyslýchanému ponechána možnost volby mezi různými formami 

chování. Pokud je vyslýchanému ponechán prostor zvolit si variantu, jak se zachovat, je 

forma působení obecně přípustná (například demonstrování nebo objasňování), pokud nikoliv, 

tak se jedná o nepřípustnou formu, která zahrnuje zmíněnou sugesci nebo donucování. Pokud 

tedy vyslýchaný cítí, že musí odpovědět určitým způsobem, dostává se pod tzv. 

psychologický nátlak vyslýchajícího. Vyslýchající musí zvolit takovou přípustnou formu 

působení na vyslýchaného, která bude reflektovat daný případ a taktéž osobnost 

vyslýchaného, proto je nesmírně důležitá příprava vyslýchajícího před samotným výslechem 

se zvážením všech důležitých aspektů výslechu.93 

V praxi je to v oblasti působení na vyslýchaného dosti komplikovanější, jak mi ostatně 

potvrdil kriminalista: „Obecně jsou zakázané klamavé a sugestivní neboli návodné otázky, 

ale asi je to těžké, kdy, předpokládám, se pohybujete při výslechu trošku na hraně, ne? 

No, co Vám na to mám říct. (úsměv) Je to tak. Já vždycky říkám – heleď se, je to tvoje 

výpověď, ty to podepíšeš, já ti nemůžu vkládat slova do úst, jestli s tím nebudeš souhlasit, tak 

mi to nepodepíšeš, nebo uděláme korekci a vyndáme to z toho – já tam stejně budu psát jenom 

to, co mi ty řekneš. Tečka. Já jim to na začátku prostě takhle vysvětlím, nehledě na to, že 

každý, jestli je, nebo není podezřelý, má možnost u toho úkonu mít advokáta. Někdo ho chce, 

někdo ho nechce.“94 

S názorem kriminalisty se ztotožňuji já a stejně tak i Čírtková ve svém díle,95 protože 

určit jasnou hranici, kde končí dovolené působení na vyslýchaného a začíná sugesce, je velice 

komplikované a je potřeba pečlivě volit slova a celkový postup ze strany vyslýchajícího. 

Vhodné je, pokud je výslech zachycen na obrazovém záznamu, kdy lze nejen zpětně 

interpretovat verbální i neverbální projevy vyslýchaného, ale lze i kontrolovat, zda výslech 

probíhal dle zákonných pravidel, a zda nedošlo k sugestivním nebo klamavým otázkám ze 

strany vyslýchajícího.   

                                                 
92 GIBS zahájila trestní stíhání dvou policistů z Jihočeského kraje. [online]. 17. 9. 2018. [cit. 2019-01-03]. 

Dostupné z www:<https://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-zpravy/gibs-zahajila-trestni-stihani-dvou-

policistu-z-jihoceskeho-kraje>. 
93 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 309-310. 
94 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
95 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 311. 

https://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-zpravy/gibs-zahajila-trestni-stihani-dvou-policistu-z-jihoceskeho-kraje
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3.4 Osobnost vyslýchaného 

Při výslechu se vyslýchaná osoba může nacházet v roli obviněného nebo svědka. Její 

rolová kompetence, která spočívá v projevu osobnostních dispozic dané osoby, jež mají 

značný vliv na výkon její role, představuje ochotu a schopnost sdělit vyslýchajícímu 

relevantní informace. S rolovou kompetencí souvisí i schopnosti a motivace dané osoby. 

V rámci výslechu schopnosti chápeme především jako připravenost vyslýchané osoby 

interpretovat své prožitky, zatímco motivaci chápeme jako určitý impuls, který aktivuje 

jednání vyslýchané osoby při výslechu a je podmínkou její ochoty vstoupit do vzájemného 

působení s vyslýchajícím v rámci výslechu.   

Obecně můžeme podle rolové kompetence vyslýchané osoby rozdělit takové osoby do 4 

základních skupin:96 

Vyslýchaný je ochoten, ale neschopen vypovídat 

V daném případě je vyslýchaná osoba ochotná sdělit relevantní informace, ale není 

toho schopna, což může mít příčinu v jejím psychickém stavu v době události, kdy si 

dané skutečnosti například nezapamatovala, ale zároveň v jejím psychickém stavu 

v době výslechu, kdy například nevhodný přístup vyslýchající osoby a stres z dané 

situace znemožní vyslýchané osobě reprodukci jejích vzpomínek.  

Pokud si daná osoba uvědomuje svou neschopnost reprodukce vzpomínek, může se 

stát, že se bude snažit aktivně odstranit takovou neschopnost, a to například pomocí 

dotváření informací, nebo i již zmíněnými klamnými vzpomínkami.97 Vyslýchající by 

se měl pokusit pomoci vyslýchanému rozvzpomenout se, což může učinit například 

skrze znovupoznání nebo kognitivní interview.98 

 

Vyslýchaný je ochoten a schopen vypovídat 

Do další skupiny vyslýchaných osob spadá osoba, která je schopna i ochotna naplnit 

svou rolovou kompetenci a spolupracuje při výslechu s vyslýchající osobou, kdy je 

schopna danou událost vylíčit úplně a věrohodně.99 V praxi se ale může stát, že 

vyslýchající osoba přecení schopnosti vyslýchané osoby, a vznikne tak rozpor mezi 

sebehodnocením100 vyslýchané osoby a jejím hodnocením vyslýchající osobou, kdy 

                                                 
96 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 64. 
97 Ibid., str. 65-66. 
98 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 312. 
99 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 202-203. 
100 Sebehodnocením rozumíme proces zahrnující kontrolu a posuzování sebe sama v rámci daných kritérií.  
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vyslýchající osoba očekává od vyslýchané více relevantních informací, než jakými ve 

skutečnosti ona osoba disponuje. Takový rozpor poté může vést k nevhodnému 

přístupu ze strany vyslýchající osoby a může ve vyslýchané osobě vyvolat až pocity 

nedůvěry, kdy svůj původně kooperativní postoj změní naopak na obranný.101  

 

Vyslýchaný není schopen ani ochoten vypovídat 

Do třetí skupiny vyslýchaných osob patří osoba, která na rozdíl od první uvedené 

skupiny osob nemá motivaci k vypovězení relevantních informací. Tato vyslýchaná 

osoba je nezpůsobilá podat výpověď a vyznačuje se intelektuální nebo osobnostní 

odchylkou od normálu, případně obojím, takže je nutné přibrat znalce, aby přezkoumal 

její duševní normalitu a osobnost.102  

 

Vyslýchaný je schopen, ale není ochoten vypovídat 

Poslední skupinou osob jsou osoby, které postrádají motivaci vypovídat. Mezi příčiny 

absence motivace můžeme zařadit, že se osoba například stydí za spáchaný skutek 

nebo se snaží zachovat si svou sebeúctu.103 U tohoto typu vyslýchaných osob je 

vhodné užít určité psychologické působení, které by je přimělo k podání výpovědi. 

Většinou jsou takové osoby v postavení obviněného.104  

3.5 Osobnost vyslýchajícího 

Vyslýchající osoba při výslechu vystupuje v roli policejního orgánu provádějícího 

vyšetřování, státního zástupce, nebo případně soudce. Její rolová kompetence představuje 

schopnost a ochotu zvolit při výslechu vhodné metody i prostředky umožňující dosáhnout cíle 

výslechu, tedy dosáhnout úplné a věrohodné výpovědi, a to za situace uplatnění moci a 

zároveň poskytnutí adekvátní podpory při výslechu vyslýchané osobě. Uplatnění moci a 

poskytnutí podpory při výslechu ze strany vyslýchající osoby je odrazem její vnitřní potřeby 

vyhovět požadavkům její role a rovněž i schopnosti porozumět vyslýchané osobě a přijmout 

její potřeby v rámci výslechu.  

                                                 
101 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 66-67. 
102 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 313. 
103 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 68-69. 
104 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 203.  
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Z hlediska projevu uplatnění moci a podpory při výslechu můžeme nahlížet na 

vyslýchající osoby ve 4 hlediscích:105 

 Vyslýchající zaměřený především na své potřeby 

Vyslýchající osoba je v tomto případě zaměřená na získání relevantních informací stůj 

co stůj, a v důsledku toho je neochotná vnímat a akceptovat potřeby vyslýchané osoby. 

Vyslýchaná osoba poté pociťuje lhostejnost vůči své osobě ze strany vyslýchajícího, 

což ovlivňuje její (ne)ochotu vypovídat při výslechu.106  

 

 Vyslýchající zaměřený na své potřeby s ohledem na potřeby vyslýchaného 

V rámci tohoto hlediska je vyslýchající osoba zaměřená na dosažení svých potřeb, ale 

zároveň bere ohled i na potřeby vyslýchané osoby a vyzařuje empatii, asertivitu a 

porozumění. Zpravidla taková vyslýchající osoba bývá již zkušeným profesionálem, 

který ví, jak účinně vést výslechy s ohledem na potřeby vyslýchané osoby.107  

 

Vyslýchající zaměřený minimálně na své potřeby i na potřeby vyslýchaného 

Vyslýchající osoba za dané situace vyzařuje minimální zájem na dosažení svých 

potřeb i potřeb vyslýchaného. Jinými slovy neprojevuje větší snahu dosáhnout cíle 

výslechu ani porozumět vyslýchanému. Příčinou může být aktuální psychický i 

fyzický stav vyslýchající osoby, například několikátý výslech v daný den a s tím 

související únava. Přístup vyslýchající osoby se pak odráží i v přístupu vyslýchané 

osoby, která není vedena k podání úplné a věrohodné výpovědi.108  

 

Vyslýchající zaměřený především na potřeby vyslýchaného  

Vyslýchající osoba je v rámci tohoto hlediska zaměřena především na osobu 

vyslýchaného, čímž může i docílit rozvoje psychologického kontaktu mezi ním a 

vyslýchanou osobou, což představuje účinný psychologický prostředek. Ale je nutné, 

aby vyslýchající osoba zároveň měla na mysli nezbytnost dosáhnout cíle výslechu a 

nenechala vyslýchanou osobu zneužít jejího empatického přístupu.109  

 

                                                 
105 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 69-70. 
106 Ibid., str. 71. 
107 Ibid., str. 72. 
108 Ibid., str. 72-73. 
109 Ibid., str. 73. 
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Jako příklad podle mě ideálního vyslýchajícího si dovoluji uvést úryvek z rozhovoru 

Bc. Nikoly Staňkové s bývalým kriminalistou Jiřím Markovičem: „Jak se zacházelo 

s podezřelými nebo s těmi, o kterých jste už věděli, že jsou to pachatelé?  

Na tom jsem vyhrával. (smích) Protože já jsem s nimi zacházel jako se sobě rovnýma. Já jsem 

nebyl ani zlej, ani hodnej policajt, jak se o tom všude píše. Já jsem s nima zacházel vyloženě 

tak, že jsem je nebral jako zrůdy. Oni mi věřili. Třeba u pětinásobnýho vraha Hojera, který 

byl navíc kanibal (sadistický vrah a kanibal, popraven byl v roce 1986 – pozn. autorky), tak 

jsem pochopil, že přišel o oba rodiče. A on se ke mně začal chovat jako k tátovi a k mámě. On 

měl IQ teda 91, ale pozor, on měl samozřejmě i některý vlastnosti, který některý lidi nemají, 

čili něčím byl výjimečnej. Měl třeba nepředstavitelnou grafickou paměť, to by si normálně 

člověk neuměl ani představit. Ale to je otázka osobnosti každýho vyšetřovatele, jak k lidem 

bude přistupovat. Ten přístup je tam někdy velice složitej. Měl jsem samozřejmě pachatele, 

dokonce dva, který mně pohrozili tím, že mě zlikvidujou. Třeba jsme vyšetřovali případ z 

restaurace U Dvou koček, tam byl zavražděnej kuchař, kterému byly useknuty ruce. Pracovně 

jsme tomu případu říkali PACI FIK. Tak ten vrah byl sadista, dostal trest smrti. On si ho ale 

neodpykal, protože umřel na rakovinu ve vězeňský nemocnici na Pankráci. Ale ty jeho 

výslechy… Já si pamatuju na jednu konfrontaci s ním a s jeho spolupachatelkou, kdy on 

vystartoval při výslechu po mojí sekretářce, která to zapisovala, vystartoval po mně, takže 

musel být připoután, před obhájcem samozřejmě, ke křeslu. Takže to byl velice nebezpečnej 

člověk. Ale takových příhod jsem měl víc.“110 

Jiný úhel pohledu uvedl i druhý kriminalista: „Jak obecně přistupovat k tomu 

pachateli?  

Já ho chci primárně dostat na lopatky, kdy já na něj sice mám důkazní materiál, kdy já mu to 

můžu nasdělovat, ale já bych třeba nebyl spokojenej s ukončením toho případu, kdyby on se 

mnou nemluvil nebo kdyby mi dokonce lhal, tak to je pro mě moje osobní minus. Takže pro mě 

ta třešinka na dortu je, že mi to on de facto položí a tady mi dá ten autogram. 

Ve Vaší profesi tedy člověk musí umět jednat s lidmi, to je asi základ, že? 

Samozřejmě. Jsou tedy taky lidi, co Vás trošku vyvedou z míry, nebo Vás rozčílí, tak mu to 

dám taky najevo, ale musíte slušnou formou. Nedávno jsme zajišťovali nějaké věci v jedné 

                                                 
110 Rozhovor Bc. Nikoly Staňkové vedený s Jiřím Markovičem ze dne 7. 12. 2018 za účelem získání informací 

k praktické části do její diplomové práce vedené na téma Realita v československých kriminálních filmech z 60. 

let (s důrazem na postavu vyšetřovatele a kriminalistické metody).  
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vinárně a majitel byl totální arogant, on byl sice svým způsobem pod vlivem alkoholu v ten 

moment, dobrovolně nám vydal věci, ale já mu říkám – heleďte se, potřebujeme, abyste 

zároveň přišel k nám, podepsal mi protokol o vydání věci a on na to – ne, tady si to vemte, já 

nikam nejdu, jsem pod vlivem. A ještě další týden nepřišel. Tak samozřejmě, pak když jsem ho 

předvolal znova telefonicky, tak přijel, a to už za střízliva dostal ode mě čočku. Já říkám – 

heleďte se, věřte mi, že jsou na Vás páky, byť jste v roli svědka nebo poškozenýho nebo třeba 

nezúčastněné osoby, ale to neznamená, že budete narušovat průběh vyšetřování, i na Vás se 

vztahuje tadyta pokuta až do 50.000. A on se začal omlouvat a drbat na hlavě, takže prostě 

dostal ode mě vyhubováno ve vší slušnosti. To já si pak ani v uvozovkách neberu servítky, 

samozřejmě slušnou formou, ale dostane to od plic, to se s nima nemažu.“111 

 

Po absolvování více než dvouhodinového rozhovoru s kriminalistou, který jsem vedla 

já, po přečtení rozhovoru poskytnutého mi Bc. Nikolou Staňkovou a po zhlédnutí rozhovoru 

s panem Markovičem pro Hyde Park Civilizace musím konstatovat, že pokud mám srovnat 

svůj názor na oba pány kriminalisty, tak jako ideální vyslýchající se mi jeví pan Markovič. 

Kriminalista, se kterým jsem rozhovor vedla já, byl sympatický muž ve středních letech, ale 

působil na mě jako osoba, která si je sama sebou jistá a jde jí spíše o uspokojení jejích potřeb, 

jak jsem uvedla v typologii vyslýchajícího výše. Tento kriminalista si je vědom svých silných 

stránek a umí s nimi pracovat, což je bezesporu dobře, ale možná si není tolik vědom svých 

slabých stránek, a to především toho, jak může na ostatní lidi působit, na mě působil lehce 

samolibě. Když s ním porovnám pana Markoviče, tak samozřejmě musím vzít v potaz jeho 

letité zkušenosti, kterými je významný, ale zároveň mně osobně přišel lidský s adekvátní 

mírou empatie. Myslím, že právě lidskost je vlastnost, kterou by vyslýchající neměl postrádat, 

protože si tak může vyslýchaného opravdu získat, což potvrdil i pan Markovič v rámci 

rozhovorů. Jistě také nemohu opomenout, že pan Markovič je sympatický starší pán 

s příjemným projevem.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vyslýchající by měl splňovat určité „požadavky“ na 

něho kladené, aby byl dobrým vyslýchajícím, a měl tak reálnou šanci dosáhnout věrohodné 

výpovědi od vyslýchané osoby. Mezi takové požadavky patří především psychologické 

nároky, které jsou na vyslýchajícího kladeny. Je potřeba uvést, že některé složky osobnosti 

jsou stabilnější a některé jsou více proměnlivé. Mezi ty stabilnější řadíme psychomotorické 

                                                 
111 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
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tempo, inteligenci, temperament a další. Ty proměnlivé složky jsou použitelné spíše dle 

charakteru situace, ovšem obě složky se společně mísí.112  

Zmíněné stabilní charakteristiky osobnosti zahrnují nároky na intelekt kriminalisty ve 

spojitosti se specifickými znalostmi a informacemi, které jsou potřeba k výkonu této profese. 

Zahrnují jak právní znalosti, tak kriminologické a samozřejmě především kriminalistické 

znalosti a v neposlední řadě taktéž psychologické znalosti, které především v rámci výslechu 

hrají hlavní roli. Další stabilní složkou osobnosti a zároveň nárokem na vyslýchajícího je 

emoční stránka jeho osobnosti, a to především emoční inteligence, která zahrnuje emoční 

nestrannost, schopnost nenechat se ovládat emocemi a již zmíněnou empatii.113 Jistě není ani 

pro profesionálního vyslýchajícího pokaždé snadné se absolutně emočně oprostit od dané 

situace, je proto vyžadována jeho vysoká míra psychické odolnosti, neboť i vyšetřovatel je jen 

člověk a určité situace se ho mohou vnitřně dotknout. Zároveň mnohdy může být pro něho 

obtížné nepřinášet emoce ze svého vlastního soukromí do výslechu, ale to si myslím, že 

profesionální vyslýchající spíše nedopustí, nebo by alespoň neměl, jednalo by se totiž o jednu 

z psychologických chyb. Co se týče psychomotorického tempa jakožto stabilní složky 

osobnosti, tedy tempa průběhu duševních dějů, je důležité, aby se vyslýchající snažil mít jej 

pod kontrolou, i když patří mezi hůře ovladatelné složky osobnosti. Například snaha získat co 

nejvíce relevantních informací od vyslýchaného může vést k příliš rychlému kladení otázek 

v rámci výslechu. Pokud vyslýchaný, který zažil například něco negativního, má pocit, že 

musí rychle odpovědět, je to spíše na škodu, jelikož může některé relevantní informace 

neúmyslně vynechat. Pozitivem při rychlejším kladení dotazů je na druhou stranu nižší 

možnost vymýšlení lživých odpovědí a zároveň udržení pozornosti vyslýchaného. Mezi další 

stabilní osobnostní složky dále můžeme řadit impulzivitu, dynamiku, temperament nebo 

trpělivost a sebekontrolu vyslýchajícího, kdy všechny tyto složky jsou stejně tak důležité jako 

ty výše zmíněné.114  

Pokud jde o proměnné složky osobnosti společně se specifickými dovednostmi 

vyslýchajícího, důraz je kladen na senzomotorické dovednosti vyslýchajícího, které zahrnují 

jednak fyzickou zdatnost a obratnost, ale také například ovládání zbraně, schopnost rychlého 

rozhodování, odvahu převzít odpovědnost a schopnost improvizace společně s pečlivostí a 

                                                 
112 BOUKALOVÁ; Hedvika. Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. 

Vydání 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, ISBN 978-80-7308-409-7, str. 49-50. 
113 Ibid., str. 50-52. 
114 Ibid., str. 52-53. 
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důsledností. Nároky jsou rovněž kladeny na jeho schopnost ovládat se a na jeho sebedůvěru. 

Další nároky kladené na vyšetřovatele zahrnují, jak uvádí Boukalová, například:  

- „statečnost, čestnost, svědomitost, smysl pro spravedlnost, pravdomluvnost, 

zásadovost  

- přiměřená společenskost, soucitnost, ohleduplnost, porozumění pro druhé, slušnost, 

vlídnost, zdvořilost 

- zdravé sebevědomí, sebekritičnost, přiměřená skromnost 

- vztah k práci projevující se svědomitostí, smyslem pro povinnost, vytrvalost, 

důkladnost, cílevědomost, rozhodnost, rozvážnost 

- schopnost postřehnout smysl chování lidí, vhled do jejich motivace, náležitá šířka a 

hloubka, pohotovost, kritičnost, samostatnost a tvořivost myšlení, schopnosti 

anticipovat budoucí události.“115 

Důležitým požadavkem na vyslýchajícího konečně také je, jak jsem již mnohokrát 

uvedla, jeho schopnost komunikace s lidmi, což mi potvrdil i kriminalista v rámci našeho 

rozhovoru. Komunikační schopnosti lze obecně zlepšovat společně s rostoucími zkušenostmi, 

kdy se vyslýchající postupně učí, kdy a jak použít určité komunikační postupy. Nezbytná je i 

přehlednost komunikace, která má pozitivní vliv na kvalitu i kvantitu informací. Přehlednost 

se zvyšuje organizací komunikace, tedy předáním slova vyslýchanému ve správný okamžik, 

nebo například v rámci specifického výslechu dětí začleněním loutek nebo jiných hraček do 

výslechu. Pokud by výpověď vyslýchaného byla nevhodně přerušována a neorganizována, 

může dojít k narušení psychologického kontaktu a takové narušování může poté vést 

k podráždění a vyčerpání vyslýchaného a k následné neochotě jeho další spolupráce.116  

3.6 Další účastníci výslechu 

Výslechu se vedle vyslýchající a vyslýchané osoby za určitých okolností mohou 

účastnit i další osoby – především obhájce obviněného, státní zástupce, soudce, znalec, 

tlumočník, opatrovník obviněného a případně orgán sociálně-právní ochrany dětí v případě 

výslechu dítěte nebo mladistvého.  

                                                 
115 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

54. 
116 Ibid., str. 55-59. 
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Rozsah účasti těchto osob je určen jejich rolí, kterou zastávají při výslechu a upraven je 

v rámci trestního řádu.117 

3.7 Psychologické prostředky užívané v rámci výslechu 

V rámci výslechu je možné využít různé metody a prostředky za účelem dosažení cíle 

výslechu, jak jsem již naznačila v předešlé kapitole o interakční úrovni. Jedním z nich jsou 

právě, mimo prostředků právních a kriminalistických, prostředky psychologické.118  

Psychologické prostředky jsou využívány vyslýchající osobou: „k poznání, vysvětlení, 

ovlivnění (event. predikci) chování a jednání vyslýchaného (ale i vlastního).“119 Jejich využití 

v rámci výslechu napomáhá vyslýchající osobě k pochopení osobnosti vyslýchané osoby a 

jejích postojů a jednání při výslechu a zároveň k jejich správnému výkladu. Napomáhají tak 

k dosažení úplné a věrohodné výpovědi.  

Z hlediska jejich členění můžeme uvést v praxi užívané hledisko podle účelu užití při 

výslechu. Rozlišujeme tak metody tzv. diagnostické, které cílí především na poznávání 

osobnosti vyslýchaného a jeho postojů a chování, patří sem pozorování, dotazování a analýza 

výsledků činnosti. Dalšími metodami jsou metody tzv. intervenční, které jsou zaměřené na 

ovlivnění chování, postojů a jednání vyslýchané osoby v rámci výslechu, řadíme sem 

ovlivňování a přesvědčování.120 

3.7.1 Metody diagnostické 

Mezi tyto metody řadíme výše zmíněné pozorování, dotazování a analýzu výsledků 

činnosti.121  

Metoda dotazování je prostředek, kterým vyslýchající osoba o osobě vyslýchané 

zjišťuje relevantní informace, a to především v rámci úvodní fáze výslechu. Probíhá skrze 

normovaný rozhovor, jehož účelem je získat základní informace o vyslýchané osobě, které 

mají podobu tvrdých dat. Jedná se o informace o věku, rodinném stavu, povolání apod. 

Vyslýchající osoba si taktéž vytváří úsudek o vyslýchané osobě například skrze získané 

informace o vztazích v rodině, ovšem vyslýchající osobě nepřísluší tato kritéria hodnotit, 

jednalo by se tak o jednu z psychologických chyb. Při využití metody dotazování je zároveň 

vhodné, aby vyslýchající osoba vyslýchané osobě vysvětlila účel pokládaných otázek, aby 

                                                 
117 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 73-74.  
118 Ibid., str. 77. 
119 Ibid. 
120 Ibid., str. 79. 
121 Ibid. 
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verbálně i neverbálně podporovala vyslýchanou osobu v odpovídání, dokázala projevit 

dostatek empatie a pochopení a především, aby otázky kladla srozumitelně a s ohledem na 

intelekt vyslýchané osoby.122  

Další diagnostickou metodou je pozorování verbálních i neverbálních projevů 

vyslýchané osoby, což jsem již vyložila v kapitole o komunikační úrovni. Tato metoda je 

přínosná vzhledem k možnosti vyslýchající osoby pozorovat a registrovat již od prvního 

kontaktu s vyslýchanou osobou informace o jejím psychickém stavu a zároveň i její 

osobnostní prvky.123  

A konečně metoda analýzy slouží k interpretaci dat, která byla získána psychologickými 

prostředky vyslýchající osobou. Jedná se tak o proces, při kterém vyslýchající osoba získané 

informace analyzuje, sjednocuje, třídí a zobecňuje. Výsledkem je zkonstruovaný vnitřní obraz 

o osobnosti vyslýchané osoby.124  

3.7.2 Metody intervenční  

Metodami intervenčními máme na mysli metodu ovlivňování a metodu přesvědčování, 

a to jak ze strany vyslýchající osoby, tak ale i ze strany osoby vyslýchané.125  

Metodu ovlivňování s odkazem na kapitolu o interakční úrovni lze chápat jako záměrné 

působení ze strany vyslýchající osoby na osobu vyslýchanou s cílem naplnění účelu výslechu. 

Řadíme sem především demonstrování (metoda, při které si vyslýchaný existenci nějakého 

faktu ověřuje bezprostředně vnímáním svými smysly), objasňování (metoda, která přináší 

vyslýchanému novou vědomost nebo postoj), ovlivňování příkladem (metoda, která má za 

následek napodobování chování a jednání nebo přebírání názorů a postojů druhých) a metodu 

přesvědčování, v rámci které lze využívat především předkládání argumentů, užívání otázek, 

získávání kladných odpovědí a užívání apelů. Vyslýchající osoba má možnost ovlivnit 

vyslýchanou osobu, její postoj či názor skrze samotnou metodu ovlivňování nebo metodu 

přesvědčování anebo skrze jejich vzájemnou kombinaci.126  

Jak uvádí Spurný: „Tak např. negativní postoj k výslechu, projevující se jako neochota 

vyslýchaného vypovídat, se může vyslýchající pokusit změnit (v závislosti na dalších 

faktorech): demonstrováním předmětů doličných (dalších důkazů), vysvětlováním významu 

                                                 
122 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 83-85. 
123 Ibid., str. 85. 
124 Ibid., str. 86-87. 
125 Ibid., str. 88. 
126 ČÍRTKOVÁ, Policejní psychologie, op. cit., str. 254-257. 
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výpovědi vyslýchaného pro něho samotného, pro ostatní účastníky, pro objasnění šetřeného 

skutku, prezentováním své profesionální kompetence (čímž zvyšuje důvěryhodnost ve svoji 

osobu), promyšlenou prezentací argumentů o neužitečnosti postoje zaujímaného vyslýchaným 

(tzn. že ví čím, jak a kdy argumentovat v daném případě), kladením otázek, které by 

vyslýchaného „vyprovokovaly“ zamyslet se a přehodnotit svůj postoj, apelováním na rozum 

či city vyslýchaného, prezentováním svých pozitivních (negativních) zkušeností 

s vyslýchanými, kteří zaujímali obdobné postoje, využitím humoru apod.“127 

Nesmím zapomenout zmínit také problematiku ovlivnitelnosti vyslýchané osoby, která 

záleží na více faktorech. Především záleží na věku osoby – přesvědčení mladistvého je 

složitější, na jejím pohlaví – ženy bývají snáze ovlivnitelné než muži, na úrovni jejího 

vzdělání – osoby s nižším vzděláním bývají více ovlivnitelné, na inteligenci, na duševním 

zdraví a na dalších faktorech.128  

Správné použití psychologických metod může výrazně pomoci vyslýchající osobě 

dosáhnout žádoucích změn v postojích a chování vyslýchané osoby, a může tak vést 

k dosažení účelu výslechu.129 

Jak nesmírně důležitá je psychologie v rámci výslechu ostatně potvrdil i již zmíněný 

pan Jiří Markovič: „Jaká taktika je při výslechu správná, aby se pachatel přiznal, 

rozpovídal, nelhal?   

Je dobrý, když máte nějaký důkaz, máte nějaké svědky. To je výhoda pro vyšetřovatele. Jinak 

já si myslím, že nejlepší je, dávat mu ty důkazy materiální postupně a netvářit se, jako že jste 

vševěd. Protože to je výhoda. A požádat ho, aby Vám to vysvětlil. 

 

Takže lidský přístup.  

No, určitě. A je výhoda, když si srovnáte ty důkazy, které máte (nebo předpokládané důkazy, 

když to tak blbě řeknu, které si myslíte, že máte) a srovnáte si je a dáváte mu je postupně, aby 

to nejlepší a nejdůležitější zůstalo na konec. Pak jste v psychologické výhodě. Já tvrdím, že to 

nejdůležitější, co vyšetřovatel potřebuje, je psychologie. Samozřejmě musí znát techniku, spis, 

                                                 
127 SPURNÝ, PSYCHOLOGIE VÝSLECHU, op. cit., str. 90. 
128 Ibid. 
129 Ibid., str. 93. 
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to dokonale musí vědět. Ale potom záleží na psychologii, a to nejen u obviněného, ale i u 

svědků. I tam funguje psychologie obrovským způsobem.“130 

A také druhý kriminalista uvedl, co pro něho jakožto profesionála znamená psychologie 

výslechu: „Jak je tedy podle Vás důležitá ta psychologie v rámci výslechu? 

Ta je hodně důležitá, protože když nedokážete psychologicky jednat s lidmi, tak je nedokážete 

ani rozmluvit. Každý policajt prochází psychologickýma zkouškama, než jde k policii a pak 

jednotlivý specializovaný pracoviště, když se budete později hlásit na nějaké takové 

pracoviště, tak požadují jako jednu z podmínek přijetí znovu i psychotesty. Obecně ale každý 

policista přijatý na kriminálku po nástupu musí absolvovat desetitýdenní kurz, já byl 

například v Pardubicích, kde jsme dělali mimo jiných modelových situací výslech jakoby 

znásilněné ženy, která to teda skvěle hrála, úplně se nám tam sesypala, takhle se klepala – tak 

ty Pardubice byly vážně dobrý. A zároveň musí projít předmětem psychologie se závěrečnou 

zkouškou.“131 

3.8 Osobité druhy výslechu z hlediska psychologie 

Mezi zvláštní druhy výslechu, které se u nás v České republice používají zřídka a 

některé vůbec, můžeme zařadit výslech za užití polygrafu, výslech v hypnóze, kognitivní 

interview a výslech za použití psychofarmak.132  

3.8.1 Výslech za použití polygrafu 

Polygraf neboli detektor lži byl vytvořen americkým vědcem L. Keelerem okolo roku 

1935, v průběhu času byl dalšími vědci zdokonalován, až dospěl do nynější podoby.133 Dnes 

si jej lze představit jako registrační přístroj, který objektivně zaznamenává fyziologické 

procesy probíhající nezávisle na vůli člověka, jedná se o zrychlení tepu, pocení, dechovou 

zástavu či zrychlené dýchání. Nejčastěji jsou používány čtyřkanálové polygrafy 

zaznamenávající tlak krve, tep srdce, frekvenci dýchání a vodivost kůže. Psychologickou 

podstatou polygrafu je asociační experiment, jak uvádí Čírtková a Červinka. Pro každou 

osobu jsou vytvořeny individuální kritické otázky působící jako podněty spouštějící 

fyziologické projevy. Tyto specifické otázky, koncipovány na odpověď ano-ne, zahrnují 

                                                 
130 Rozhovor Bc. Nikoly Staňkové vedený s Jiřím Markovičem ze dne 7. 12. 2018 za účelem získání informací 

k praktické části do její diplomové práce vedené na téma Realita v československých kriminálních filmech z 60. 

let (s důrazem na postavu vyšetřovatele a kriminalistické metody). 
131 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
132 ŠIMOVČEK, KRIMINALISTIKA, op. cit., str. 252.  
133 STRAUS, Jiří; VAVERA, František; et al. Dějiny kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-

7380-370-4, str. 340. 
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kritická témata, o kterých může vědět jenom daná osoba, a jsou u ní schopny vyvolat zmíněné 

fyziologické procesy. Čírtková a Červinka uvádějí příklad: „Je známo, že zavražděná byla 

ubita železnou tyčí, která se našla odhozená nedaleko místa činu. Všechny podezřelé osoby 

tvrdí, že na místě činu nebyly a neví, jak mrtvá zemřela. Lze tedy předpokládat, že otázky, zda 

byla oběť uškrcena, zastřelena, utlučena dlažební kostkou anebo železnou tyčí, jsou pro ně 

stejně neutrálním podnětem a nemohou vyvolat žádnou výraznou změnu v citovém prožívání. 

Pouze u takové osoby, které je známo, jak byla oběť zavražděna, ačkoli to popírá, může 

otázka působit jako kritická a spustit u ní vůlí nezadržitelné fyziologické projevy citů, které 

zachycuje polygraf.“134 

I když v současné době polygraf v českém právním řádu není možné použít jako 

procesně relevantní důkaz, může sloužit jako operativně pátrací prostředek,135 a jeho využití 

tedy není opomenutelné, obzvláště v zahraničí je jeho užití hojné. Některé země jej užívají 

jako běžný postup a jeho výsledky soud pojímá jako jeden z řady důkazů, děje se tak 

například v USA nebo v Izraeli. Na našem území může sloužit pouze jako operativně pátrací 

prostředek, který provádějí policejní specialisté, a jeho závěry mají spíše taktický význam. 

Stále je ale předmětem diskuze odborníků, zda se pohled na polygraf jakožto důkaz v trestním 

řízení časem nezmění.136  

Dle mého názoru je správně, že polygraf jako důkaz sloužit nemůže, přece jenom 

existují jedinci, kteří jsou schopni přesvědčivě lhát, aniž by se to na nich projevilo nějakými 

vnějšími projevy, které by polygraf zaznamenal. I pokud by se ale u dané osoby nějaký 

fyziologický projev přece jen objevil, ať už zvýšená srdeční činnost, nebo zvýšené pocení, 

pak to taky podle mého názoru není stoprocentně průkazné. Jenom samotné podrobení se 

vyšetření polygrafem může zvýšit samo o sobě, aniž by byla položena nějaká otázka, zmíněné 

fyziologické procesy, a to, že daná osoba musí výslovně souhlasit s použitím polygrafu, na 

situaci nic nemění. Když člověk umí zachovat stoický klid, pak lze usuzovat, že i kdyby byl 

vinen, nebude se bránit použití polygrafu, bude-li si jistý, že je schopen klid zachovat i 

navenek a neprojeví se to ani na jeho srdeční činnosti. Konečný názor nechám na odbornících, 

ale osobně souhlasím s dnešní právní úpravou a polygraf bych i do budoucna nechala pouze 

jako „pomocníka“ pro vytvoření si přesného obrázku o dané situaci a zvolení správné taktiky 

dalšího postupu.  

                                                 
134 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 95. 
135 Např. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 3651/13 ze dne 10. března 2015. 
136 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 403-404. 



44 

 

3.8.2 Výslech v hypnóze 

Hypnóza představuje jednu z metod, kterou se dá ovlivnit psychika člověka.137 

Nejčastější definicí je, že se jedná o změněný stav vědomí,138 tudíž je takový člověk 

v hypnóze přístupný sugesci druhých a v souvislosti s tím Hayes ve svém díle uvádí, že: 

„Gibson (1982) zjistil v řadě studií o využití hypnózy při výpovědi svědků před soudem, že by 

hypnóza měla být považována za ovlivňování důkazů, jelikož dokáže snadno změnit vzpomínky 

na to, co se stalo, a později už není možné odlišit upravené vzpomínky od vzpomínek 

skutečných.“139  

Podstata hypnózy, jak uvádí forenzní psycholog Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc., je 

následující: „Ačkoli je hypnóza vědecky uznávaná, její pravá podstata není dodnes známa. 

Setkáváme se s různými vědeckými pojetími, například s názorem, že hypnóza stimuluje mozek 

k uvolnění určitých chemických látek, jež dokáží měnit náladu, vnímání bolesti a další fyzické 

příznaky. Rozšířený je rovněž názor, že během hypnózy „přejímá velení“ pravá polovina 

mozku, která obecně souvisí s emocionálnějším myšlením. 

Pojem souvisí s řeckým slovem označujícím spánek (hypnos). Hypnóza sice připomíná 

spánek, ale spánkem není. (Pomocí hypnózy však fyziologický spánek lze navodit.) Tradičně 

je tak označován změněný stav vědomí, při kterém může dojít ke změně složky poznávací, 

řídicí i kontrolní. Hypnotizovaná osoba často vypadá jako spící, se svěšenou hlavou a 

zavřenýma očima, avšak se současnou schopností reagovat na pokyny hypnotizéra. 

Hypnóza ovlivňuje lidské povědomí, dokáže ovládat nepodmíněné reflexy, určovat sklony 

osobnosti.“140 

Forenzní psychologie se hypnózou zabývá především z hlediska osvěžovače paměti 

vyslýchaného, protože jedním z přispění hypnózy bývá zlepšení paměti osoby podrobené 

hypnóze, a je tak možné docílit odblokování paměti. To je důvodem, proč lze uvažovat o 

použití hypnózy v situacích, kdy vyslýchaný je ochoten, ale neschopen vypovídat, protože si 

na dané události nemůže vzpomenout. Takto užitá hypnóza se nazývá vyšetřovací hypnóza, 

kterou „vymyslel“ v 70. letech americký policejní psycholog M. Reiser a slavil s ní veliký 

úspěch. Bezvýhradnou podmínkou pro užití vyšetřovací hypnózy je dobrovolný souhlas 

                                                 
137 Hypnóza pomáhá lékařům i zločincům. [online]. 18. 2. 2015. [cit. 2019-02-06]. Dostupné z 

www.<https://www.vitalia.cz/clanky/hypnoza-pomaha-lekarum-i-zlocincum/>.   
138 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 404.  
139 HAYES, Aplikovaná psychologie, op. cit., str. 102. 
140 Hypnóza pomáhá lékařům i zločincům. [online]. 18. 2. 2015. [cit. 2019-02-06]. Dostupné z 

www.<https://www.vitalia.cz/clanky/hypnoza-pomaha-lekarum-i-zlocincum/>.   
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vyslýchané osoby, zároveň je nutné celý průběh zachytit na video, aby tak byla zajištěna 

zákonnost procesu. Důležité je zmínit, že výsledky takto užitého výslechu v hypnóze nelze 

užít jako důkaz, mají však kriminalistickou hodnotu podobně jako užití polygrafu. Nejčastěji 

jsou hypnóze podrobeni svědci, přičemž se k tomuto způsobu výslechu přistupuje, jen pokud 

není jiné možnosti. Její využití se jeví jako vhodné především v situaci, kdy si vyslýchaný 

nemůže na danou událost vzpomenout, ač ji v minulosti vnímal a pamatoval si ji, nebo pokud 

si vyslýchaný není jistý, zda si událost zapamatoval správně, protože jí nevěnoval veškerou 

pozornost. Popřípadě lze užít v situaci, kdy vyslýchaný trpí amnézií a na nic si nepamatuje, 

ale z jiných indicií lze předpokládat, že událost svými smysly vnímal, a vyšetřovací hypnóza 

mu může pomoct rozpomenout se.141 Přínos užití hypnózy v kriminalistice uvádí i docent 

Nečas: „V současné době je hypnóza takto využívána v několika státech (USA, Velká Británie, 

Polsko, Německo). V průběhu vyšetřování napomáhá osvěžit paměť, posílit vybavení 

paměťových stop a tak napomoci k odhalení pachatele. Podrobují se jí zejména svědci, ale 

i oběti trestných činů. Ojedinělé případy se realizují i u nás, naposledy jsem se podílel na 

hypnotickém posílení paměti oběti loupežného přepadení v listopadu 2014. 

Vyšetřovací hypnóza je důležitá z hlediska ověření pravdivosti výpovědi, dále jako metoda 

zkoumající duševní stav, je prospěšná jakožto prostředek oživení paměti v případě amnézie. 

V českém trestním řízení představuje využití hypnózy zatím pole otevřené. Jako důkazní 

prostředek bývá použita až po předchozím výslechu a na základě vlastní žádosti vyslýchaného. 

Konkrétně – svědek, jenž by rád vypovídal, si nemůže vybavit některé skutečnosti, a proto 

přistoupí k uvedenému způsobu osvěžení paměti. U obviněných je tato vyšetřovací metoda 

vyloučena.“142 Zároveň uvádí i příklad z praxe, kdy právě hypnóza pomohla objasnit 

totožnost pachatele: „Pracoval jsem sedm let na bezpečnostním odboru jednoho z českých 

bankovních domů. V jedné z poboček se stal případ, kdy na pobočku přišel muž oblečený celý 

v černém k přepážce. Tehdy ještě nebyly bezpečnostní kamery. A na ženu za pultem použil 

takzvaného hypnotizačního šneka. Otevřel desky, ve kterých měl obrázek, pomocí kterého ji 

uvedl do hypnotického transu. A rozkázal jí přinést 80 tisíc korun. A paní šla, z trezoru 

vytáhla peníze a zloději je předala. Jenomže si to nepamatovala! A když odpoledne dělali 

soupisku, chybělo právě 80 tisíc. Byla to žena, která pro banku pracovala dlouhou dobu, a 

nikdy jí žádné peníze nechyběly. Neměla důvod krást 80 tisíc. Tehdy jsme po jejím souhlasu 

                                                 
141 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 405-407.  
142 Hypnóza pomáhá lékařům i zločincům. [online]. 18. 2. 2015. [cit. 2019-02-06]. Dostupné z 

www.<https://www.vitalia.cz/clanky/hypnoza-pomaha-lekarum-i-zlocincum/>.   

https://www.vitalia.cz/clanky/hypnoza-pomaha-lekarum-i-zlocincum/
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provedli s paní hypnózu. A ona si v ní vzpomněla na někoho v černém kabátě, že jí něco 

ukázal a že mu dala peníze. Jen pár dní nato se ta paní bavila se sousedkou, která se jí ptala, 

jestli byla s dětmi v cirkuse. Že tam prý vystupuje hypnotizér. Vysoký, celý v černém. A už 

jsme ho měli.“143 

Potíže spojené s hypnózou, jak jsem již naznačila, spočívají v tom, že může dojít 

k sugestibilitě svědků. Aby k sugestibilitě nedocházelo, je potřeba, aby vyslýchající nedával 

najevo své názory nebo znalosti dané události a musí být trpělivý, aby vyslýchaná osoba 

sdělila relevantní skutečnosti bez ovlivnění. Důležitou roli hraje speciální psychologický 

výcvik vyslýchajícího, který vyšetřovací hypnózy vede.144  

Názory na užití hypnózy v rámci výslechu se různí, především právníci vznášejí 

argumenty, že může dojít k negativnímu vlivu na paměť vyslýchané osoby, protože do její 

paměti mohou být vsunuty nové informace, které tam původně nebyly, a daná osoba si je poté 

osvojí za vlastní.145 

3.8.3 Kognitivní interview 

Kognitivní interview představuje zvláštní průběh výslechu. Jedná se ve své podstatě o 

mezistupeň mezi standardním výslechem a zmíněnou vyšetřovací hypnózou, ve kterém jsou 

přesně stanovené kroky výslechu. V současné době jsou užívány dvě formy kognitivního 

interview, a to základní a rozšířená. Základní forma se skládá ze čtyř složek. První složka 

představuje prožitkové navrácení se do původní situace, kdy před samotným začátkem 

výslechu je vyslýchaný vyzván, aby se ve své mysli navrátil zpět do předmětné situace, aby si 

uvědomil vše, co tehdy vnímal – čas, prostor atd. a zároveň je nutné, aby si uvědomil i 

všechny emoce, co tehdy cítil. Další složkou je verbální sdělení prožitků, na které se 

vyslýchaný rozvzpomíná. Je důležité, aby vyslýchaný sděloval vše, co mu v tu chvíli běží 

hlavou, i když se mu to může zdát nedůležité – takový postup povzbuzuje především tvorbu 

detailů. Třetí složku představuje vybavování vzpomínek v různém časovém sledu, kdy se 

mluví o tzv. psychologickém pořadí rozvzpomínání. Vyslýchaný je vyzván, aby začal 

vypovídat o tom, co v něm tehdy zanechalo nejsilnější prožitky a aby dle svého uvážení 

vypovídal o dalších událostech předcházejících nebo následujících, kdy tento přístup 

minimalizuje riziko vyplnění vzpomínek klamnými vzpomínkami. Poslední složkou 

                                                 
143 Hypnóza pomáhá uzdravovat i odhalit zločince, říká specialista. [online]. 7. 3. 2015. [cit. 2019-02-06]. 

Dostupné z www.<https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-o-hypnoze-s-psychologem-stanislavem-

necasem.A150302_2143689_vary-zpravy_ba>.   
144 HAYES, Aplikovaná psychologie, op. cit., str. 102. 
145 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 112.  

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-o-hypnoze-s-psychologem-stanislavem-necasem.A150302_2143689_vary-zpravy_ba
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-o-hypnoze-s-psychologem-stanislavem-necasem.A150302_2143689_vary-zpravy_ba
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základního kognitivního interview je změna perspektivy, která představuje situaci, kdy je 

vyslýchaný instruován, aby z různých perspektiv vylíčil dané události, aby se tak pokusil 

popsat, jak by se daná událost mohla jevit z pohledu oběti nebo jiné osoby. Smyslem tohoto 

postupu je, aby vyslýchaný sdělil co nejvíce detailů, které se nachází v jeho paměti. Rozšířené 

kognitivní interview navíc obdobně rozpracovává interakci vyslýchajícího a vyslýchaného, 

kde se klade důraz na dialog a vhodné a účinné kladení otázek vyslýchanému.146  

Výslech vedený formou kognitivního interview není lehkým postupem, proto se k němu 

přistupuje výjimečně, pokud je potřeba získat všechny detaily výpovědi, protože tato forma 

výslechu umožňuje získat hodnotnější výpověď od vyslýchaného, než kdyby byl výslech 

veden standardním způsobem.147 Výhody kognitivního interview oproti standardnímu 

výslechu byly ukázány i pokusem, který vedla americká psycholožka Elizabeth Loftusová: 

„Ve standardním policejním interview byla vyšetřovaná osoba během podávání výpovědi 

často přerušována a navíc čelila palbě sugestivních otázek ze strany kriminalistů. Kognitivní 

interview představuje omezení rozptylování svědků. 

 svědkové jsou vedeni k tomu, aby mluvili pomalu 

 svědkové dostávají (pokud si to přejí) přestávky mezi otázkami a odpověďmi 

 jazyk kriminalisty je přizpůsoben konkrétnímu svědkovi s cílem omezit jeho úzkost 

 vyslýchající se snaží vyhnout hodnotícím a osobním poznámkám 

 vždy je pečlivě přezkoumán svědkův popis událostí nebo osob 

Svědek je za trpělivosti a prostřednictvím neutrálních otázek vyšetřovatelů veden k vytvoření 

smysluplného a uceleného průběhu trestného činu. 

Díky kognitivnímu interview byla zvýšena kvalita svědeckých výpovědí a s ní i důvěra v  moc 

zákona uplatňovanou před soudem. Psychologie se tak díky výzkumu Elizabeth Loftusové 

ukázala jako velmi užitečná věda, která vedla k nahrazení starého postupu dotazování za nové 

a lepší.“148 

                                                 
146 ČÍRTKOVÁ, Forenzní psychologie, op. cit., str. 407-409.  
147 ČÍRTKOVÁ, ČERVINKA, Forenzní psychologie, op. cit., str. 115.  
148 Psychologie na lavici svědků. [online]. 15. 3. 2012. [cit. 2019-02-06]. Dostupné z 

www.<https://psychologie.cz/psychologie-na-lavici-svedku/>.  
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3.8.4 Výslech za použití psychofarmak  

Psychofarmaka byla zařazena do používání při výslechu v minulém století mezi 

světovými válkami, užívala se především hypnotika a stimulancia. Tehdejším cílem bylo 

navodit změny vědomí, a donutit tak obviněného, aby se k danému činu doznal. Tato technika 

byla nakonec zakázána, neboť se opakovanými experimenty prokázalo, že užití takových 

látek mělo za cíl naprosto nevěrohodnou výpověď. V dnešní době se tedy forma vedení 

výslechu za současného užití psychofarmak již neprovádí.149  

 

  

                                                 
149 NETÍK, NETÍKOVÁ, HÁJEK, Psychologie v právu, op. cit., str. 15.  
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4 Specifické aspekty některých druhů výslechu 

Existuje mnoho způsobů, podle jakých hledisek rozlišovat druhy výslechů, kdy jedním 

z nich je hledisko přínosu pro taktiku výslechu. Jedná se tak například o hledisko procesního 

postavení vyslýchaného, kdy se rozlišuje na v trestním řádě uvedené vysvětlení, výslech 

svědka, výslech poškozeného, obžalovaného a další. Nebo můžeme také zmínit hledisko 

trestní minulosti vyslýchaného, podle kterého se rozlišuje výslech osoby v minulosti 

netrestané, trestané nebo recidivisty. Zajímavým hlediskem, a to především 

z psychologického pohledu, je hledisko podle fyzického a psychického stavu vyslýchaného.  

Z tohoto pohledu rozlišujeme výslech na výslech dítěte, mladistvého, osoby staré, 

nemocné, zraněné, umírající, psychicky nemocné a výslech těhotné ženy.150  

4.1 Výslech dítěte 

Výslech dítěte je výslechem osoby, která dosud nedovršila 18. rok věku.151 Podle 

trestního řádu,152 pokud by oživování paměti o vyslýchaných okolnostech mohlo vést 

k ohrožení duševního a mravního vývoje dítěte, je nutné k výslechu přibrat orgán sociálně-

právní ochrany dětí nebo jinou osobu zkušenou v oboru výchovy mládeže, a především je 

potřeba vést výslech obzvláště šetrně a tak, aby jej nebylo nutné opakovat v dalším řízení. 

Zároveň mohou být k výslechu přibráni i rodiče dítěte. Účelem je především docílit, aby 

psychika dítěte byla výslechem co nejméně zatížena.  

Aby byl výslech efektivní, je vhodné provádět jej ve speciální místnosti, která je 

uzpůsobená k výslechu dětí různého věku např. tím, že je v ní dětský nábytek, hračky 

apod.,153 přitom je především důležité, aby interiér v dítěti vyvolával pocit bezpečí, ale 

zároveň aby zbytečně neodváděl jeho pozornost od výslechu.154 Před samotným začátkem 

výslechu je nezbytné dítě srozumitelným způsobem poučit o jeho právech a povinnostech, a 

to způsobem, aby to dítě opravdu pochopilo. Dítě musí vědět, že při výslechu může odpovědět 

                                                 
150 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 191-195. 
151 § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  
152 § 102 TŘ. 
153 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 195 – 196. 
154 Standard vybavení speciální výslechové místnosti pro dětského účastníka trestního řízení. [online]. červen 

2011. [cit. 2019-02-05]. Dostupné z www.<https://www.mvcr.cz/clanek/standard-vybaveni-specialni-

vyslechove-mistnosti-pro-detskeho-ucastnika-trestniho-rizeni.aspx>.   

https://www.mvcr.cz/clanek/standard-vybaveni-specialni-vyslechove-mistnosti-pro-detskeho-ucastnika-trestniho-rizeni.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/standard-vybaveni-specialni-vyslechove-mistnosti-pro-detskeho-ucastnika-trestniho-rizeni.aspx
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větou „já nevím“ nebo „nepamatuji se“, zároveň mu ale musí být vštípeno, že má mluvit 

pravdu a nedomýšlet, co se ve skutečnosti nestalo.155 

Při výslechu dítěte je potřeba mít na zřeteli větší ovlivnitelnost dítěte, související s jeho 

věkem. Obecně je přijímán názor, že se dítě při výslechu snaží především vyhovět očekávání 

vyslýchající osoby, a uvádí tak informace, které si myslí, že chce vyslýchající slyšet. 

Vyslýchající osoba by proto měla dítěti pokládat otázky jasně a zřetelně a dbát, aby v nich 

nebylo naznačené, jak má dítě odpovědět, aby tak ono mělo ponecháno široké pole pro 

uvážení své výpovědi. Zároveň musí vyslýchající pečlivě kontrolovat nejen své verbální 

projevy, ale i ty neverbální, aby dítě nebylo zmateno. To se týká i uzavřených otázek, tedy 

otázek typu ano-ne, kdy bylo prokázáno, že mladší děti mají výrazně vyšší tendenci 

odpovědět „ano“, i když dané otázce nerozumí nebo je nesmyslná. Děti si totiž myslí, že 

pokud by odpověděly „ne“, bylo by to špatně, i to musí mít vyslýchající na paměti.156 Stejně 

tak je nutné brát v potaz, že řada studií prokázala, že pokud je dítěti položena tatáž otázka 

dvakrát po sobě, obvykle má tendenci odpovědět na první i druhou otázku jinak, neboť se 

domnívá, že když se vyslýchající zeptal znovu, tak byla první odpověď špatně, přitom 

zpravidla bývá naopak ta první odpověď tou pravdivou.157  

Adekvátně byla vysoká míra sugestibility neboli ovlivnitelnosti dětí demonstrována 

pokusem z roku 1997, jak uvádí Čírtková: „V mateřské školce byla zinscenována oslava, při 

které byl zdánlivě nedopatřením shozen dort ze stolu na zem. Po 14 dnech proběhlo 

dotazování dětí. „Vyslýchající“ byli rozděleni do tří skupin. První skupina neobdržela žádné 

informace o incidentu, druhá skupina obdržela zkreslené informace o tom, co se stalo. Třetí 

skupina byla informována podle skutečnosti. Instrukce pro všechny „vyslýchající“ zněla 

shodně: získat co nejúplnější vylíčení incidentu. Současně byli vyzváni k tomu, aby se vyhnuli 

sugestivním otázkám. Přesto bylo nakonec 30% všech položených otázek vyhodnoceno jako 

návodné, sugestivní. Největší počet nesprávných údajů v dětských odpovědích byl zaznamenán 

u vyslýchajících s předchozí mylnou informací. U tří až čtyřletých dětí je pravděpodobnost 

podlehnutí bezděčné sugesci vyšší (odhaduje se na 30%), u pěti až šestiletých prudce klesá 

(kolem 18%).“158 Jako jiný příklad z praxe můžeme uvést případ z 80. let 20. století, který se 

udál v USA, kde se ale nejednalo přímo o sugesci jako takovou: „V 80. letech minulého 

                                                 
155 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika; a kolektiv. VYBRANÉ KAPITOLY Z KRIMINALISTICKÉ 

PSYCHOLOGIE. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1293-3, 

str. 200. 
156 Ibid. 
157 HAYES, Aplikovaná psychologie, op. cit., str. 104.  
158 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 207-208. 
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století se objevilo několik případů údajného satanisticky motivovaného rituálního zneužívání 

dětí v centrech denní péče. Jedním z prvních byl v USA případ McMartinova předškolního 

zařízení. Ze zneužívání několika stovek dětí během desetiletého období bylo obviněno sedm 

učitelů včetně starších žen. Od obvinění bylo u většiny upuštěno bez soudního řízení, nikdo 

z obviněných nebyl usvědčen z trestného činu. Po uzavření jednoho z nejdelších a nejdražších 

kalifornských případů byly kritizovány metody vyšetřovatelů jako návodné.  

Teprve nedávno byly dány k dispozici přepisy těchto rozhovorů. Wood a kol. (Garven a 

kol. 1998) v nich identifikovali šest problémových výslechových technik: 

- Sugestivní otázky (např.: „Pamatuješ si ty nahé obrázky?“) 

- Svědectví ostatních – vyslýchající řekl dítěti, že jiní lidé mu již ohledně tématu 

rozhovoru sdělili určité informace (např.: „Víš o té hře (Nahá filmová hvězda), 

protože jsme tu právě měli… dvacet dětí, které nám o té hře řekly…“) 

- Pozitivní a negativní následky – dítěti je slíbena odměna, vyjádřen souhlas, 

pochvala nebo nějaké ocenění, když předvede žádoucí kvality (ochotu, inteligenci), 

nebo v opačném případě kritika nebo nesouhlas s prohlášením dítěte či 

poukazování na to, že prohlášení je nekompletní. (např.: když jedno dítě popřelo 

jakékoli špatnosti u učitelů z McMartinovy školy, vyslýchající odpověděl: „jsi 

pitomý, nebo budeš chytrý a pomůžeš nám s tím?“) 

- Otázka a odpověď – dítě je opakovaně dotázáno na to, co jednoznačně již řeklo, se 

snahou vyvolat jinou odpověď (např.: vyslýchající: „Pamatuješ si ty nahé 

obrázky?“, dítě kroutí hlavou „ne“. Vyslýchající: „Nevzpomínáš si na tu část?“, 

dítě kroutí hlavou „ne“. Vyslýchající: „Můžeš o tom chvíli přemýšlet, dobře?“ 

Možná se ti vzpomínky na to znovu objeví.“) 

- Pobídka ke spekulaci – dítě je požádáno, aby nabídlo nějaké názory o předešlých 

událostech, nebo je použita imaginace pro zarámování úkolu během rozhovoru, 

hra na „jako“ nebo řešení záhady. (např.: vyslýchající: „co .. myslíš .. zeptejme se 

pana Ragse (loutka). Možná by to mohl ukázat on a vyřešit to.“ Dítě nerozumí. 

Vyslýchající: „Já si myslím, že je to další z těch mazaných her, co myslíš, Ragsi?“ 

Dítě: „ano“. Vyslýchající: „Ano. Myslíš Ragsi, že se odehrálo nějaké to ošklivé 

dotýkání, když byla svázaná a nemohla pryč? Myslíš, že nějaké to dotýkání, které – 

pan Ray mohl něco takového udělat? Myslíš, že je to možné? Kde myslíš, že by se 

jí dotýkal? Můžeš ukázat, kde by se jí dotýkal?“ s důrazem).  
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S. Garven a kol. (1998) výzkumně prokázali, že uvedené metody využívající sociálního 

tlaku a posílení mohou být silnějšími co do vlivu na odpovědi dětí než prosté sugestivní 

otázky.“159  

Jak jsem zmínila výše, na dosažení cíle výslechu dítěte má značný vliv i prostředí, ve 

kterém je dítě vyslýcháno. Prostředí i atmosféra by v dítěti měly především vzbuzovat důvěru 

a pocit bezpečí, a pomoci mu tak k podání věrohodné výpovědi. Vyslýchající by měl 

vyvolávat v dítěti pocit bezpečí, neměl by si „hrát na rodiče“ a dítě vychovávat; správný, 

především laskavý, přístup k dítěti je klíčem k úspěchu při výslechu.160 Vyslýchající, kteří 

provádějí výslechy dětí, proto musí projít speciální přípravou ke komunikaci s dětmi a je 

rovněž nutné, aby měli alespoň základní zkušenosti s psychologií dětí nebo pedagogické 

zkušenosti.161 Pokud děti zprvu nechtějí vypovídat, je příhodné začít výslech formou hry nebo 

kreslení a z této fáze je poté vhodné pomalu přejít do fáze poučování dítěte: „povídáš si 

s panenkou? Jestlipak ti ta panenka také lže, nebo ty jí. Ale ty určitě víš, že lhát se nemá a že 

se má mluvit pravda, protože když někdo lže, může druhému člověku, třeba mamince nebo 

tatínkovi ublížit … Chtěla bys mamince nebo tatínkovi ublížit? … Tak víš co, slíbíme si spolu, 

že si nebudeme lhát při našem povídání, platí? … Víš, proč jsem za tebou přišel? …“162 

Nejčastějším využívaným prostředkem, především při vyslýchaní zneužívaných dětí, je hra 

s panenkami nazvanými Jája a Pája. Panenky jsou mužského pohlaví a ženského pohlaví (pod 

šaty jsou nahé), protože pro dítě je snazší ukázat na panenkách, spíše než slovně vyjádřit, jak 

probíhal sexuální kontakt mezi ním a pachatelem. Tento prostředek při výslechu dítěte, 

vynalezený v České republice, je hojně využíván i v ostatních zemích, neboť se ukázal být 

obzvláště přínosným.163 Přínos užívání takových panenek právě potvrdil ve své publikaci i 

Denis Howitt, který zmiňuje přínos užití takových panenek v rámci výslechu zneužívaných 

dětí v USA. Použití panenek tak může například pomoci k poznání úrovně sexuálních znalostí 

dítěte, kdy po chvíli hry může vyslýchající požádat dítě, aby rozvedlo, co v rámci hry 

pozorovalo. Pokud bude mít dítě spontánní podezřelé komentáře, je nutné zabývat se jimi 

podrobněji, jako příklad takového komentáře uvádí: Tatínkův pindík se občas zvětší. Zároveň 

je vhodné, aby se výslechy dítěte s anatomickými panenkami zaznamenávaly na video, 

                                                 
159 GILLERNOVÁ, BOUKALOVÁ, a kol., VYBRANÉ KAPITOLY Z KRIMINALISTICKÉ PSYCHOLOGIE, op. 

cit., str. 198-199. 
160 ČÍRTKOVÁ, Kriminální psychologie, op. cit., str. 205-209. 
161 CHMELÍK; Jan a kol.., Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, ISBN 80-86898-36-9, str. 168-169. 
162 Ibid., str. 170. 
163 GILLERNOVÁ, BOUKALOVÁ, a kol. VYBRANÉ KAPITOLY Z KRIMINALISTICKÉ PSYCHOLOGIE, op. 

cit., str. 197. 
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protože je následně možné zpětně si záznam pustit a udělat podrobný rozbor výslechu 

dítěte.164  

Pan Jiří Markovič uvedl příklad ze své bývalé praxe, kdy mu výslech malé holčičky, 

který musel být veden obzvláště šetrně, pomohl dopadnout pachatele: „Víte, co by mě ještě 

osobně zajímalo? Neměl jste z toho deprese?  

Já jsem říkal a tvrdím do dneška jednu věc. Kdybych to dělal do 90 nebo do 100 let, tak 

budu mít vždycky deprese z děcek. Zavražděný děcka, já jsem jich měl dost, to je prostě taková 

hrůza. A potom jsem cejtil takový depky tady z těch nemohoucích, z babiček zavražděnejch, 

zneužitejch. To mi dělalo vždycky tu depku. Na ty normální, je to sprostý slovo, ale jinak to 

říct nejde, na ty normální mrtvoly si člověk zvykne. Za ta léta, která jsem to dělal, to už Vám 

to připadalo takový skoro běžný, je to ošklivý slovo. Ale z jednoho případu se skoro vždycky 

rozbrečím. Já jsem dělal toho Tvrdíka, kterej se vrátil z kriminálu a protože mu manželka 

mezi tím zahla, tak se rozhodl, že se jí pomstí. A tak si vyčíhal, že ona má noční, dělala 

zdravotní sestru, a přišel do bytu s tím, že měl dvě děcka – desetiletýho kluka a čtyřletou 

holčičku, byla tam tchyně a on, že je všechny zabije a uřeže jim hlavy a položí to na televizi, 

aby teda něco viděla. Tu tchyni zavraždil kladívkem na maso, a když mu ulítla ta hlava 

kladívka, tak jí to dřívko prorazil ušima, ještě ji pokousal. A toho desetiletýho kluka prostě 

začal bodat a ten kluk, to bylo v jedný místnosti, tak zavolal na tu ségru čtyřletou – dělej, že 

jsi mrtvá, jinak tě tatínek zabije. On do ní bodnul, prorazil jí bříško a dal jí ještě pecku do 

hlavy, ale už byl v časový tísni, no tak se sebral, oblíkl se, ještě se osprchoval, spravil paličku, 

čekal na manželku. A už nestihl jim uřezat ty hlavy. Když přišla manželka, tak jí bylo jasný, že 

to udělal on. Ale řekla mu z toho šoku, ať uteče a ona to nikomu neřekne. Vážně teda neřekla. 

A obě děti přežily. A já jsem vyslýchal ty děcka. A měl jsem tam dětskou psycholožku, obhájce, 

všechno, ta máma tam byla. A já měl v tý době čtyřletou holku, když jsem to dělal. To bylo asi 

2 měsíce potom, co se stala ta vražda. A ona, ta máma, mi říká – nikdy od tý doby 

nepromluvila na mužskýho. A ona se kolem mě začala šmrdolit při výslechu a já jsem jí říkal 

– prosím tě, počkej, Markétko. A skončil jsem ten výslech s jejím bráškou. A já říkám – 

počkej! Teď jsem jí opatrně odsunoval. A skončil jsem ten výslech a ona ke mně zase přišla, 

koukala po mně a já říkám – hele Markétko, kde máš tátu? A to byl šok. Ona měla takovou 

sukýnku růžovou, ona ji zvedla a ukázala mi bříško a povídá – podívej se, co mi tatínek 

udělal. Říkám, mně lezou slzy do očí. To jsou zážitky. Díky tomu, že na mě ona promluvila a 

                                                 
164 HOWITT, Forensic & Criminal Psychology, op. cit., str. 276. 
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ukázala bříško, jsme se mu vlastně dostali na stopu. No, on samozřejmě dostal trest smrti. Já 

jsem proti trestu smrti, abyste věděla, ale on si to zasloužil. Bylo to hrozný.“165 

S podobnou úpravou a přístupem k výslechu dětí se setkáváme i v sousedním 

Slovensku. Kubík ve své knize uvádí, že je vhodné započít výslech dítěte rozhovorem o 

oblíbené hračce nebo o kamarádech ve škole, jelikož tím vyslýchající navodí příjemnou 

atmosféru ve výslechové místnosti. Důležité rovněž je, aby vyslýchající svým vzhledem nebo 

i jen oděvem nepřipomínal dítěti pachatele, a nevzbuzoval v něm tak strach. Výslech by měl 

trvat jen určitou dobu, a to v závislosti na věku dítěte, neboť mladší děti se snadněji unaví. 

Zmíněný autor rozděluje doporučenou dobu výslechu na přibližně 15 minut u dětí ve věku 5-7 

let, 20 minut u dětí ve věku 7-10 let, 25 minut u dětí ve věku 10-12 let a 30 minut u dětí ve 

věku 12-15 let.  

Výslech rozděluje na výslech dětí do 6 let, kdy specifikum takového výslechu je 

především v nutnosti přizpůsobení výslechové místnosti takto malému dítěti a rovněž 

v přístupu vyslýchajícího. Místnost by měla být dobře osvětlená a větraná, aby se dítě rychle 

neunavilo, a měla by být vybavena dětskými obrázky a hračkami. Při vyšetřování sexuálních 

trestných činů je doporučené užívat, stejně jako u nás v České republice, panenky Jáju a Páju. 

Dalším výslechem je výslech dítěte mladšího školního věku, tedy zhruba do 10 let věku, kdy 

dítě je již fyzicky i psychicky vyzrálejší než malé dítě, ale přesto je důležité výslechovou 

místnost přizpůsobit jeho potřebám, podobně jako u mladších dětí. V tomto věku je dítě 

zvídavé, je tedy vhodné, aby při výslechu nebylo nijak rozptylováno jinými osobami nebo 

rušivými podněty. Dále můžeme zmínit výslech dětí mezi 10 a 14 lety věku. Takový výslech 

již není potřeba provádět ve speciální výslechové místnosti, protože dítě je již mentálně 

vyspělejší, a je tedy vhodné provádět jej spíše ve výslechové místnosti pro dospělé. 

Vyslýchající zároveň ale musí brát zvýšený ohled na osobnost dítěte, neboť v tomto věku je 

dítě obzvlášť citlivé a jedna nevhodná poznámka by mohla způsobit, že by se dítě urazilo a 

odmítlo by vypovídat.166  

4.2 Výslech mladistvého podezřelého a obviněného  

Mladistvým je myšlena osoba, která dovršila 15. rok věku, ale dosud nepřekročila 18. 

rok věku. V řízení ve věcech mladistvých se postupuje podle obecných právních předpisů, 

                                                 
165 Rozhovor Bc. Nikoly Staňkové vedený s Jiřím Markovičem ze dne 7. 12. 2018 za účelem získání informací 

k praktické části do její diplomové práce vedené na téma Realita v československých kriminálních filmech z 60. 

let (s důrazem na postavu vyšetřovatele a kriminalistické metody). 
166 KUBÍK, Ondrej. INVESTIGATÍVNA PSYCHOLÓGIA. Prvé vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, 

ISBN 978-80-89447-75-6, str. 99-106.  
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tedy dle trestního řádu, pokud nestanoví zvláštní zákon, a to konkrétně zákon č. 218/2003 Sb., 

zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“), jinak. Zmíněný 

speciální zákon stanoví požadavek zacházet při výslechu s mladistvým ohleduplně a šetřit 

jeho osobnost.167 Podobně jako při výslechu dítěte je nutné předcházet ohrožení rozumového 

a mravního vývoje mladistvého s přihlédnutím k jeho věku, vyspělosti mravní a rozumové i 

poměrům, ze kterých mladistvý pochází.  

Příklad z praxe uvedl kriminalista: „Měl jste možnost vyslýchat třeba děti nebo 

mladistvé? 

Děti ne, mládež dělají kolegové na mládež, kdy u toho musí být samozřejmě přítomní buď jeho 

rodiče nebo někdo z OSPODu (orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn. autorky) a tak. Než 

jsem odcházel z Prahy 5, tak jsem měl jednoho mladistvého, kdy jsme tam stejně měli u toho 

výslechu OSPOD, kdy teda samozřejmě než přijede ten OSPOD, tak si s nima stejně povídáte, 

ale samozřejmě litera zákona vám něco předepisuje, takže tady je OSPOD a vyjádři se 

k tomu.“ 168 

4.3 Výslech osoby staré 

Stářím máme na mysli věk od šedesáti let a více, ovšem je potřeba brát zřetel na to, že 

to, že je osoba stará, neznamená, že je zároveň i nemohoucí. Se stářím jsou obecně spojeny 

změny fyziologické, které zahrnují snížení výkonu a pohybu, sociální změny, které 

představují především změny společenského života a také jsou se stářím spojeny změny 

psychické, mezi které patří například změny v paměti, různá onemocnění, zvýšená 

sugestibilita nebo větší nedůvěřivost.169  

Při výslechu staré osoby je proto potřeba postupovat s přihlédnutím k jejímu fyzickému 

zdraví, ale zároveň je potřeba brát ohled na to, že se jedná o osobu již zkušenou. Je proto 

vhodné myslet na to, že pokud by měla takováto osoba být vyslýchána mladým a nezkušeným 

vyslýchajícím, který nebude brát dostatečné ohledy na její věk i psychický stav, zpravidla 

bude vyslýchaný projevovat neochotu vypovídat. Je potřeba vzít v potaz, že se často jedná o 

                                                 
167 § 57 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.  
168 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
169 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. POMOC OBĚTEM (A SVĚDKŮM) TRESTNÝCH ČINŮ. 

příručka pro pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, ISBN 978-80-247-2014-2, str. 57.  
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osoby cítící se již nepotřebně. Je proto nutné zvolit obzvláště citlivý přístup a taktiku vedení 

výslechu.170  

Velice zajímavé pro mě byly poznatky z praxe kriminalisty, které jsem se dozvěděla 

v rámci našeho rozhovoru: „Uvedl jste, že jste mnohokrát vyslýchal i seniory – jak k nim 

obecně přistupovat? Musí se k nim přistupovat velice opatrně, že?  

Já Vám teda řeknu jednu věc, s těma seniorama je to strašně, neřeknu problematický, ale taky 

specifický. Dělával jsem totiž i podvody na seniorech. Protože je ten senior napálenej, 

darebák ho dostane do nějaký situace, kdy ho obere třeba o všechny jeho celoživotní úspory, 

takže je tam pak ta nedůvěra, to si musíte získat, tu důvěru toho seniora. Oni strašně rádi 

povídají, dlouho povídají, a je důležitý je nechat povídat, protože oni ve většině případů jsou 

ti senioři okradení, protože v tom bytě jsou sami, ale není výjimkou ani, že byli manželé, že si 

třeba pustili do bytu lumpy a byli tam oba, ale převážně to bývají takhle jednotliví senioři. Ale 

stalo se mi i to, že jsme šli navštívit toho poškozenýho seniora a bál se už otevřít nám, kdy 

říkal – a já vám nevěřím –  já mu ukážu odznak, ukážu průkaz, ale on pořád – nenene, já vám 

nevěřím – já říkám, tak zavolejte na stopadesátosmičku, ať sem pošlou uniformy a my jima 

pak teprve budeme komunikovat. Ale už jedna věc je i to, že v mnoha případech u těch starých 

lidí je už i ta stařecká demence, tam je to ovlivněno různýma faktorama. Oni potom vyžadují 

úplně jiný přístup – nechat je dlouho vymluvit, na ně si musíte udělat strašnou spoustu času, 

na ty seniory. A samozřejmě kolikrát jsou třeba nepohybliví, musíte pro ně přijít, nebo je 

vyslýchat u nich doma, přinést třeba i nějaký zákusek, je to totiž i o tom získat si jejich důvěru. 

Takže se nedá říct nějaká obecná taktika toho výslechu se seniory, předpokládám, asi si 

musíte nastudovat, s kým budete vést ten výslech…?  

Nejdřív si musíte nastudovat samozřejmě komplet celý ten případ, abyste neplácala nesmysly 

a nevařila z vody, chce to taky co nejdřív, dokud to mají v paměti, protože i s tím věkem 

seniorů je spojený to, že oni mají dlouhodobou paměť, ale vytrácí se ta krátkodobá, a ta daná 

osoba si ani nebude pamatovat, co měla předešlý den k obědu. Já jsem měl jednoho 

zajímavýho člověka jako poškozenýho, a tím byla významná vojenská osoba, generál, který 

byl vyznamenán řádem bílého lva bývalým prezidentem Klausem. A to byl můj poškozený, kdy 

u něj v bytě se tam lumpové dostali pod legendou novinářů, že chtějí s ním sepsat nějaký 

paměti a za účelem rozhovoru si s ním sjednali telefonicky schůzku a obrali ho jak o finance, 

tak i o nějaké obrazy. Povedlo se nám to teda objasnit naštěstí. Já jsem teda jednak bývalý 

                                                 
170 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 197. 
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voják a nemám k těm takovým generálským efektům jako zařadit se někomu, prokázat nějaký 

to zdvořilostní nebo vojenský vystupování, s tím nemám problém, tak tím jsem si získal třeba 

toho generála. Protože říkám, je to generál, tak udělám takový ten generálský efekt – tak jsem 

přišel i se svým kolegou, parťákem, tenkrát k němu do bytu a postavil jsem se tak skoro do 

pozoru, byť chodíme takhle v civilu, a představil jsem se vojenským způsobem a hodností a 

jemu to strašně zalichotilo, kdy jednak tomu člověku dáváte najevo, že si ho vážíte, že si tý 

jeho činnosti za války vážíte a že ho pokládáte furt za nějakou autoritu, takže on to jako 

strašně přivítal. Říkal – pojďte, pane poručíku. A už Vás oslovuje tou hodností a už to přece 

jenom splnilo ten efekt, že on pak byl takový srdečnější a otevřenější. 

Ono mnoho takových různých legend je třeba po telefonátu, kdy tomu seniorovi zavolá 

darebák, vzhledem k tomu,  že oni si to vyhledají podle telefonních seznamů, kdy takový ty 

staročeský jména jako Amálie a Anežka, Božena a tak dále, tak to je převážně záruka, že na 

tom druhým konci je starý člověk. No a představovali se jako vnuk – Babí! – To jsi ty, 

Bedřichu? – Jojojo, ty jsi mě poznala. A hotovo, to stačí. Tím ten kontakt byl navázanej. 

Jenom trošku odbočím – my jsme měli takový celopražský tým – všechny policejní obvody, kdy 

měli nás jako operativce, lidi, kteří jsme si jednou měsíčně udělali schůzi, kdy jsme si 

předávali informace a poznatky a vyplácelo se to dost, a jeden z těch poznatků byl třeba 

k jednomu v uvozovkách podnikateli, kdy chodil takhle nóbl oblečenej, podvodníček jako 

hrom, ale starý chlap, a to už byl v nějakým věku, kdy kdybyste ho potkala na chodníku někde, 

tak si řeknete, že to je podnikatel – hladce oholenej, dobře oblečenej – skutečně elegán. A 

vyhledával si samozřejmě lidi tohoto typu, kdy vzhledem k tomu, že jsme si předali tyhlety 

informace, tak jsme věděli, že ten tady působí, a získáváte o něm tedy informace – jaký je 

modi operandi, co jsou jeho slabý stránky, na koho se soustředí, prostě je to hodně důležitý a 

to nám třeba strašně pomohlo, on byl hrozný arogant, kdy my jsme ho měli taky asi ve dvou 

případech u nás v rajonu a on byl chycenej na Praze 4, a říkám – a spadla klec, kdy já jsem 

měl na něj více věcí s odstupem nějakých let, no byl to prostě pěkný šanon. My jsme si pro něj 

teda přijeli na tu pražskou policejní služebnu, na místní oddělení, a on – já s váma nikam 

nepojedu, kdy já na to – o tom Vy ale nerozhodujete – kolego, prohlídni pána. On se 

rozčiloval – už mě vaši prohlíželi, vy jim snad nevěříte? A já s klidem – to je pro moji 

bezpečnost, ne pro Vaši. A už jsem se s nim bavil taky odměřeně. Tam byl i jinej faktor, kdy 

když jsme ho přivezli k nám na oddělení, tak jsem ho nechal znovu svléct z bezpečnostních 

důvodů, kdy to samozřejmě musí provádět osoba stejného pohlaví, protože může mít skrytou 

zbraň, jehlu nebo cokoliv – on to pokládal asi za možná snížení jeho důstojnosti a říká – já se 
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s vámi stejně bavit nebudu. Já říkám – nemusíte, pojďte dál do kanceláře, sedněte si. On na to 

– já jsem s váma skončil, nebudeme o tom mluvit. Já mu říkám (budeme ho nazývat Novák) –  

pane Novák, heleďte se, tohleto máme na Vás. On zase – já jsem vám říkal, že s váma mluvit 

nebudu. Já říkám – v pořádku. Vzhledem k tomu, že máme důkazní materiál, byly tam 

videozáznamy a tak dále, byly tam snad nějaký daktylky a pachovky a tak dále, kdy on byl i 

v bytě těch lidí. Takže mu říkám – pane Novák, Vy i kdybyste neřekl tady půl slova, tak tadyto 

Vám nadělíme, dostanete sdělení obvinění tak či tak. No prostě mistr světa namachrovanej až 

na půdu, kdy on byl jako věkově starší ode mě, říkám – heleďte se, ještě furt hrajete plátýnko? 

A to byl ten zlomový okamžik, kdy on reagoval – a to víte odkud? To neví tolik lidí. A já 

povídám – co holky, co ženský? U který teď bydlíte? – a to víte odkud? Takhle jsem ho dostal 

trošku na lopatky, říkám – chcete cigaretu? Dáte si kafe? – no kafe bych si dal. A už jsem 

viděl, že zvolnil, že je úplně na lopatě a říká – hm, to by mě zajímalo … A už se bavil úplně 

jinak. Prostě na každýho platí něco úplně jinýho, a proto je to shromažďování prvotních 

materiálů strašně důležitý. Těch informačních zdrojů, kterými my disponujeme je mraky 

dneska a hlavně, pokud je to recidiva, kdy ti pachatelé už mají něco za sebou, tak každý ten 

případ se svým způsobem diagnostikuje nebo se z něho prostě berou informace a zanáší se do 

jednotlivých evidencí a tam máte k tý osobě uvedené, že třeba nespolupracuje nebo spontánně 

vypovídá a podobně. Kdy já si teda udělám takovej profil nejdřív, abych věděl, jak já tomu 

lidově říkám, s kým tančím, tak od toho se teprve ten výslech pak odvíjí.“171 

Komentáře zkušeného kriminalisty mě přiměly se opět zamyslet nad specifiky výslechu 

staré osoby. Předně bych dodala, že kromě výše zmíněného, si myslím, že je rovněž nezbytné, 

aby vyslýchající osoba na vyslýchaného seniora mluvila pomalu a zřetelně a především 

nahlas. Staré osoby totiž většinou hůře slyší, za což se mohou stydět, a nechtějí proto žádat 

vyslýchajícího, aby na ně mluvil hlasitěji. Také je dle mého názoru obrovská chyba, pokud 

vyslýchající k takovému seniorovi automaticky přistupuje jako k někomu, kdo je již senilní a 

neschopen podání věrohodné výpovědi, přitom občas jsou takoví lidé, pokud je jim dán 

dostatek prostoru, schopni vypovídat lépe a věrohodněji než mladší osoby. Nejdůležitějším je 

proto podle mého názoru především trpělivý přístup ze strany vyslýchajícího, který staré 

osobě poskytne dostatek času na zformulování její výpovědi.  

                                                 
171 Rozhovor s kriminalistou pracujícím v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR ze dne 8. 1. 2019. 
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4.4 Výslech osoby nemocné nebo zraněné 

Výslech nemocné nebo zraněné osoby je specifický v tom, že s ohledem na skutečnost, 

že nemocná či zraněná osoba nemůže být vyslýchána za standardní situace ve výslechové 

místnosti, naopak je často vyslýchána v nemocnici nebo v podobných zařízeních, a to za 

přítomnosti sestry nebo i lékaře. Vyslýchaná osoba může být pod vlivem léků a její zdravotní 

stav může být vážný, je proto velice důležité provádět výslech co nejšetrněji, v klidu a zaměřit 

se pouze na nejdůležitější informace, které jsou dokumentovány pomocí zvukového záznamu, 

jak uvádí ve své publikaci Miroslav Němec.172 

4.5 Výslech osoby umírající 

K výslechu osoby umírající se přistupuje pouze za situace, že ona osoba ve své mysli 

fixuje nezbytné informace, bez kterých není možné zjistit skutkový stav. Je nezbytné 

přistupovat k výslechu co nejšetrněji, provádět jej s ohledem na fyzický stav a především 

psychický stav umírající osoby, je vhodné vyjádřit účast s jejím stavem a snažit se osobu 

příliš nevyčerpat.173  

4.6 Výslech osoby psychicky nemocné 

Výslech osoby, která trpí nějakou psychickou nemocí je povětšinou prováděn ve 

specializovaném psychiatrickém zařízení za přítomnosti psychiatra, který ji ošetřuje. Pokud 

by byl výslech prováděn mimo takové zařízení, je přesto většinou potřeba jej provádět za 

přítomnosti psychiatra.174  

Mezi častou psychickou nemoc můžeme zařadit například mentální retardaci. Takto 

nemocní jedinci mívají problémy s reprodukcí událostí minulých nebo s porozuměním otázky 

položené vyslýchajícím v rámci výslechu. Jejich výpověď bývá spíše popisná, neobsahující 

příliš detailů, přičemž vyslýchající k nim musí přistupovat značně citlivě, neboť se takto 

nemocní lidé často dopouštějí vědomého zkreslení výpovědi. Je také důležité mít na paměti, 

že tito jedinci mohou být i zvýšeně sugestibilní, kdy se budou snažit vyslýchajícímu vyhovět, 

a mohou tak uvést ve své výpovědi vědomou nepravdu.175  

Další psychickou nemocí je schizofrenie a další psychotické poruchy, které zahrnují 

bludy, halucinace a ovlivňují vyjadřování i pozornost takto nemocné osoby. Jejich osobnost 

                                                 
172 NĚMEC, Kriminalistická taktika pro policisty, op. cit., str. 198. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

35-37.  
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bývá narušena, ba až změněna v podstatných složkách, jako je myšlení a samotné jednání.176 

Kontakt s takovou osobou bývá složitý z toho důvodu, že porucha myšlení může nabýt různé 

podoby, například může takto nemocná osoba zaujmout postoj, že všichni jsou proti ní a jde 

jim jen o to ji zničit. Společně s bludy se u ní mohou projevit i formální poruchy myšlení, 

v důsledku kterých může trpět zpomaleným nebo nelogickým myšlením, anebo se u ní může 

objevit naopak impulzivní chování. Při výslechu takové osoby je proto nutné mít na mysli, že 

je vůči ní ze strany vyslýchajícího potřeba opatrný a trpělivý přístup, zahrnující klidné a 

pomalé kladení otázek, aby byl vyslýchaný schopen vůbec takové otázky zpracovat a 

odpovědět na ně.177 Takto psychicky nemocné osoby bývají tradičně považovány za 

nevěrohodné, ale i jejich výpověď může být pravdivá, jen je potřeba ji průběžně ověřovat.178 

Lze také zmínit osoby, které mají poruchu nálady, jež zahrnuje například bipolární 

afektivní poruchu nebo deprese. Takoví lidé často prožívají pocity méněcennosti, 

nerozhodnosti nebo provinilosti, takže rovněž žádají specifický přístup ze strany 

vyslýchajícího. Vzhledem ke své psychické poruše takoví jedinci často sklouzávají 

k nepravdivým doznáním.179 

Další skupinou psychických nemocí jsou úzkostné poruchy. Je možné říct, že touto 

poruchou trpí obecně vyšší procento populace, samozřejmě v různých mírách. Při výslechu se 

může stát, že psychická zátěž vyvolaná výslechem u již nemocné osoby vyvolá ještě 

výraznější projevy úzkostnosti, a osoba tak může učinit nevěrohodnou výpověď. V rámci 

přístupu k takové osobě je na místě volit především trpělivý, rozhodný a jasný přístup 

vylučující nejistotu, především je důležité netlačit na vyslýchaného, protože to by mohlo 

spustit jeho obranné mechanismy společně se záchvatem úzkostnosti.180  

Dále je možné uvést osoby trpící poruchou osobnosti. Takoví jedinci jsou typičtí jistým 

kouzlem osobnosti, egocentričností, až nespolehlivostí, přičemž jim chybí především 

schopnost vcítit se do druhého. Jednání s takovými osobami může být velmi složité, neboť se 

často v rámci výslechu snaží zastrašit nebo lhát. Pokud by vyslýchající neměl pod kontrolou 

                                                 
176 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

37-38. 
177 ČÍRTKOVÁ, Policejní psychologie, op. cit., str. 85-86. 
178 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

37-38. 
179 Ibid., str. 38. 
180 Ibid., str. 38-39. 
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své verbální i neverbální projevy, vyslýchaná osoba by okamžitě zneužila chybu 

vyslýchajícího ve svůj vlastní prospěch.181  

Do výslechu psychicky nemocných osob bych zařadila i osoby závislé na užívání 

návykových látek. Osoby závislé na užívání alkoholu mohou trpět občasnými výpadky paměti 

označovanými jako „alkoholová okénka“ a v rámci výslechu může tato skutečnost vést ke 

komplikacím. Osoby závislé na užívání drog jsou při výslechu problematické zase z toho 

hlediska, že pokud se dostaví abstinenční příznaky při výslechu, může to danou osobu 

motivovat k podání úmyslně nepravdivé výpovědi a komunikace s osobou v takovém stavu 

může být skoro až nemožná, což mi ostatně při rozhovoru potvrdil i kriminalista.182  

Také děti a mladiství mohou trpět nějakou psychickou poruchou, která může mít za 

následek narušení kvality výpovědi podané dítětem nebo mladistvým. Boukalová uvádí jako 

příklad takové psychické nemoci: „persvazivní vývojové poruchy – u nichž lze mimo jiné 

zaznamenat abnormality v komunikaci a v ostatních kognitivních dovednostech, přidruženými 

rysy pak mohou být impulzivita a krátký rozsah pozornosti. Jednotlivé typy těchto poruch 

zahrnují autistické poruchy, Rettovu poruchu … Právě kognitivní, verbální, sociální 

abnormality spojené s těmito poruchami mohou podle autorů ovlivnit výpověď a vést až 

k falešným doznáním.“183 Další častou psychickou poruchou vyskytující se u dětí je například 

ADHD184 „(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou, 

též hyperkinetická porucha, HKP),“185 která představuje skupinu poruch zahrnujících potíže 

s pozorností, impulzivitou, rušením nebo zapomínáním. Takto postižené děti mívají sklony 

odpovídat na ještě nedokončenou otázku, což může rušit kvalitu výpovědi. Zmínit můžeme i 

poruchu opozičního vzdoru, která představuje situaci, kdy dítě nebo mladistvý vzdoruje, 

bojuje proti dospělým, je vznětlivý a je charakterizován jako pomstychtivý a zlomyslný. 

V rámci výslechu si může často vymýšlet a snažit se účel výslechu bojkotovat. A konečně 

můžeme uvést jako psychickou poruchu dětí poruchu separační úzkosti. Takto nemocné děti 

zažívají nadměrný stres v situaci, kdy jsou separovány od rodičů nebo jiných blízkých osob. 

                                                 
181 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

39. 
182 Ibid., str.  39-42. 
183 Ibid., str. 43. 
184 Ibid. 
185 ADHD. [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z www:<https://www.mojezdravi.cz/nemoci/adhd-1881.html>.  

https://www.mojezdravi.cz/nemoci/adhd-1881.html
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Snaha ukončit odloučení, tedy vrátit se zpět k blízké osobě, poté může vést k uvádění záměrně 

nepravdivých informací v rámci výslechu.186  

  

                                                 
186 BOUKALOVÁ, Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie , op. cit., str. 

43-44. 
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Závěr 

Výslech, jak vyplývá z první části práce, lze pojímat třemi způsoby, a to v pojetí 

kriminalistickém, které na výslech nahlíží jako na metodu kriminalistiky, kterou je získávána 

dle zákonem daných pravidel výpověď o relevantních informacích. Dalším pojetím je pojetí 

forenzní psychologie, která výslech označuje za specifickou formu mezilidského kontaktu. 

Třetím pojetím výslechu je pojetí trestního práva, které výslech řadí mezi důkazní prostředky. 

Pro účely práce je zásadním pojetím výslechu právě pohled forenzní psychologie, která 

zkoumá chování a prožívání osob z pohledu psychologie v rámci sociálního kontaktu, kterým 

výslech je.  

Výpověď, o níž pojednává druhá část práce, představuje jednak psychickou činnost, 

která se vztahuje k minulým událostem, o kterých má daná osoba uvést relevantní informace, 

zároveň také ale představuje důkazní prostředek, který pomáhá zjistit skutkové okolnosti 

případu. Cílem celého výslechu je dosáhnout výpovědi, která je úplná a především věrohodná. 

Není ale snadné posoudit výpověď z hlediska její věrohodnosti. V rámci takového posuzování 

se zkoumá způsobilost osoby, tedy zda je vůbec schopna učinit výpověď, motivace, která 

představuje uvážení, zda má osoba motivaci vypovídat nepravdivě a konečně se zkoumá 

samotná výpověď z hlediska verbálního, ale zároveň i neverbálního sdělení, kdy je potřeba 

věnovat pozornost řeči těla společně s mluveným projevem. Tato část obsahuje také kapitolu 

o procesu utváření výpovědi, který můžeme shrnout do čtyř fází, a to do fáze získávání a 

zpracování informací, vštípení a uchování informací, předávání informací a příjem a 

zpracování informací vyslýchajícím.  

V rámci výslechu dle koncepce forenzní psychologie, jak vyplývá ze třetí části práce, 

rozlišujeme tři úrovně sociálního styku, kdy první úrovní je percepční úroveň, která 

pojednává o tom, jak se osoby vyslýchajícího a vyslýchaného vnímají navzájem, co si o sobě 

myslí apod. Druhou úrovní je úroveň komunikační, která hraje klíčovou roli, neboť v rámci ní 

dochází ke komunikaci verbální, ale zároveň neverbální, které musí vyslýchající rovněž 

věnovat značnou pozornost, aby mohl odhalit případnou záměrně lživou výpověď. Neverbální 

komunikace obsahuje několik složek, které je nutné vnímat nezávisle na sobě a zároveň i 

v souvislosti, jsou jimi například mimika, pohledy nebo tělesná blízkost. Zkušený vyslýchající 

musí věnovat stejnou pozornost těmto projevům jako projevům verbálním. S tím souvisí i to, 

že na vyslýchajícího jsou kladeny obecné požadavky, aby byl schopen dosáhnout cíle 

výslechu, a to věrohodné výpovědi – měl by mít na zřeteli cíl výslechu, ale zároveň dbát i 

potřeb vyslýchaného, měl by být fyzicky zdatný, ohleduplný, pečlivý, zároveň mít dostatek 
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trpělivosti a neměl by se bát vzít na sebe odpovědnost. V neposlední řadě je nutné, aby byl 

schopen v praxi využít poznatky z psychologie, a navázat tak s vyslýchanou osobou vhodný 

psychologický kontakt a ten udržet po celou dobu výslechu. Třetí úroveň sociálního styku 

představuje interakční úroveň, která zahrnuje vzájemné působení vyslýchajícího a 

vyslýchaného na sebe při výslechu. Vyslýchající se musí snažit na vyslýchaného působit tak, 

aby byl vyslýchaný veden k podání věrohodné výpovědi, ale zároveň se musí vyvarovat 

zakázaných forem působení. Takovými formami jsou sugestivní neboli návodné otázky a 

klamavé otázky, jež jsou zakázány zákonem. Závěrečná kapitola této části představuje osobité 

druhy výslechu z pohledu psychologie, které zahrnují výslech za použití polygrafu, známého 

jako detektor lži, výslech v hypnóze, který se ovšem využívá zřídka, a kognitivní interview, 

jenž představuje mezistupeň mezi standardním výslechem a vyšetřovací hypnózou. 

Čtvrtá část práce je věnována specifickým aspektům některých druhů výslechu. Jedná 

se například o výslech dětí, který má svá specifika odrážející potřeby dítěte. Mezi taková 

specifika patří výslechová místnost, která musí být uzpůsobena takovému výslechu a 

obsahovat například hračky, dále je to způsob komunikace s dětmi, především pak s dětmi, 

které byly sexuálně zneužívány. Je doporučené používat v kontaktu s takovými dětmi 

panenky Jáju a Páju, na kterých děti mohou ukázat, jak sexuální kontakt probíhal, aniž by to 

musely vypovídat svými slovy. Dalším zajímavým druhem výslechu je výslech osob starých, 

se kterými je nutné mít dostatek trpělivosti a pamatovat na to, že se již mohou cítit odstrčené 

společností. A konečně velice zajímavým druhem výslechu je výslech osob psychicky 

nemocných. Takové osoby mohou trpět například schizofrenií, depresemi, poruchou 

osobnosti nebo mohou být závislé na návykových látkách, samozřejmě si každá z nich žádá 

specifický přístup ze strany vyslýchající osoby, aby bylo možné dosáhnout jejich věrohodné 

výpovědi.  

Obecně tedy není možné předložit jeden univerzální návod, jak přistupovat k výslechu 

po psychologické stránce. Každá vyslýchaná osoba je jedinečná, a žádá si tudíž svůj 

specifický přístup a nelze postupovat pouze podle teoretických publikací. Literatura nám 

může poskytnout jen určitá obecná vodítka, která mohou vyslýchajícím pomoci dosáhnout 

věrohodné výpovědi, ale veškerá práce potom leží na samotném vyslýchajícím, a je proto 

velice důležité, aby osoba byla zkušená a aby se na výslech řádně připravila. V prvé řadě je 

nezbytné, aby si před samotným výslechem nastudovala důkladně spis a profil toho daného 

vyslýchaného, aby při výslechu nebyla ničím zaskočena. A co je podle mého názoru úplně 

nejdůležitější – vyslýchající osoba musí být opravdu dobrým psychologem, který umí jednat 
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s lidmi, protože pokud psychologii použít neumí, pravděpodobně ani nedosáhne cíle výslechu, 

kterým je dosažení úplné a věrohodné výpovědi.  
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Psychologické aspekty výslechu 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty výslechu. Cílem 

práce je přiblížit obecné psychologické aspekty výslechu, které jsou obsažené v odborných 

publikacích ve srovnání s praktickými poznatky uvedenými zkušenými kriminalisty. Práce je 

zaměřena jak na psychologické aspekty na straně vyslýchající osoby, tak na straně osoby 

vyslýchané. Diplomovou práci tvoří čtyři části, přičemž každá část je rozdělena do 

jednotlivých kapitol a podkapitol. 

Práce se v první polovině soustředí na výpověď, její utváření a především ověřování její 

věrohodnosti, neboť cílem výslechu je dosáhnout úplné a věrohodné výpovědi. V práci jsou 

nastíněny psychologické metody, jak takové výpovědi dosáhnout a zároveň, čemu se i v rámci 

výslechu vyhýbat, aby nedošlo na straně vyslýchající osoby k nějaké psychologické chybě.  

Jádrem celé práce je především psychologie výslechu, která se rozpadá do třech úrovní, 

zahrnujících úroveň vnímání vyslýchajícího a vyslýchaného navzájem, jejich vzájemné 

působení na sebe a především jejich vzájemnou komunikaci. Komunikační úroveň je totiž 

hlavní úrovní v psychologii výslechu, protože vyslýchaná osoba se vyjadřuje nejen slovně, ale 

zároveň také neverbálními projevy, jako například výrazem v obličeji, tělesnými pohyby 

apod.  

Závěrem práce jsou představeny specifické aspekty vybraných druhů výslechu 

z pohledu psychologie. Stěžejní pasáž závěrečné části je věnována výslechu dětí, výslechu 

starých osob a výslechu psychicky nemocných osob.  

Celá práce obsahuje úryvky z rozhovorů s bývalým kriminalistou Jiřím Markovičem a 

se současným kriminalistou z Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR, přičemž poznatky 

z rozhovorů jsou konfrontovány a srovnávány s poznatky z odborné literatury. Obecným 

zjištěním práce je, že není možné poskytnout jeden univerzální návod, jak správně vést 

výslech z hlediska psychologie, ale je nezbytné, aby vyslýchající osoba byla profesionálem, 

co bere v potaz všechna specifika a aspekty výslechu konkrétní osoby.  
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výslech, výpověď, věrohodnost výpovědi, psychologie výslechu  



VII 

 

Psychological Aspects of Interrogation 

Abstract 

The diploma thesis deals with psychological aspects of interrogation. The aim of the 

thesis is to describe general psychological aspects of interrogation, contained in scientific 

publications in comparison to practical knowledge, gathered by experienced police detectives. 

The thesis covers both psychological aspects of interrogated person as well as the 

interrogator. The thesis is comprised of four parts, each divided into chapters and subchapters. 

In the first part, the focus of the thesis is on testimony, its creation and above all 

verifying its credibility, as the primary aim of an interrogation is to achieve a complete and 

credible testimony. In the thesis, there are mentioned psychological methods how to achieve 

such a testimony, and at the same time how to avoid psychological errors of the investigator. 

The core of the thesis is dedicated to the topic of psychology of interrogation. This part 

is divided into three chapters; first chapter describes perception level of both interrogator and 

interrogated, the second covers the mutual interaction of both parties, and the third one their 

mutual communication. The communication level is a major part of psychology of 

interrogation, as the interrogated person expresses themselves not only by spoken word, but 

also by nonverbal cues such as facial expression or body language. 

At the conclusion of the thesis, specific aspects of some particular types of interrogation 

are introduced. The major part is dedicated to interrogation of children, elderly or psychically 

ill. 

The whole thesis contains excerpts from interviews with former police detective Jiří 

Markovič and current police detective, working in ‘Kriminalistický ústav Praha Policie ČR’. 

The information from interviews is compared with knowledge in scientific publications 

concerning this topic. General finding of the thesis is that there is no single set of rules on 

how to lead an interrogation. Instead, it is necessary that the interrogator is an experienced 

professional, who takes all specifics and aspects of the interrogation of a particular person into 

account. 

Key words: 

interrogation, testimony, credibility of testimony, psychology of interrogation 


