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Vzdělávání policistů zabývajících se vyšetřováním sexuálního zneužívání dětí 

1. Popis práce 

Předložená práce má 125 stran. První polovina práce (str. 5 69) se zabývá 

problematikou sexuálního zneužívání dětí v obecné rovině. Autorka rozebírá příčiny a 

následky tohoto neblahého společenského jevu, pojednává o jeho formách a osobách 

pachatelů. Neméně pozornosti je pak věnováno prevenci a otázkám sexuální výchovy. 

Těžištěm této teoretické části je pak 15 stran věnovaných problematice vyšetřování, je 

rozebrána jeho současná právní úprava a statistika. 

V empirické části se autorka věnuje výzkumu 19 respondentů z řad policistů 

Obvodních úřadů pro vyšetřování pro Prahu 1 - 10, kteří byli vybráni podle doporučení 

kontaktovaných osob z řad policistů a na doporučení vedoucích příslušných oddělení. 

Respondentům byl předložen dotazník - "Výslech sexuálně zneužitého dítěte", který tvoří 

přílohu práce (str. 119 - 122). Dotazník se zabývá přípravou výslechu, jeho fázemi, 

ukončením výslechu a fází zpracování získaných informací. Autorka použila otevřené i 

uzavřené otázky, částečně byla ponechána možnost volných výpovědí. Cílem bylo pak 

potvrzení či vyvrácení hypotéz týkajících se příležitostí policistů vzdělávat se v této 

problematice, technického zázemí a vybavení k provádění této činnosti a využívání znalostí 

z oblasti psychologie tak, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci vyšetřovaného dítěte. 

Několik závěrečných stran (str. 100 - 110) je věnováno vlastnímu projektu vzdělávací 

akce policistů a souvisejících profesí. 

Připojen je seznam 33 citací použité literatury včetně citací relevantních zákonných 

předpisů a dvou internetových adres zabývajících se statistickými údaji. 

2. Zhodnocení práce 

V teoretické části autorka prokázala svou velmi dobrou orientaci v problematice 

sexuálního zneužívání dětí. Tato část práce je velmi zdařilým kompilátem dostupných 

publikací zabývajících se příčinami a následky zneužívání, tříděním sexuálních deviací, jejich 



příčinami a následky. Cituje odbornou literaturu z hlediska medicínského i kriminologického 

a správně tak poukazuje na interdisciplinární charakter celé problematiky. Za velmi cenné 

považuji, že je z celé škály preventivních opatření vyčleněna samostatná kapitola věnovaná 

sexuální výchově. Správně se poukazuje na nezbytnost koordinace výchovy školní a rodinné. 

Na základě zhodnocení dotazníků ve výzkumné části práce autorka konstatuje, že 

policisté mají nastudovanou potřebnou literaturu, ale toto vzdělání se jim nedostává v rámci 

služební přípravy pro nedostatek možností a časovou zaneprázdněnost. Přesto svými postupy 

údajně nezaviňují sekundární viktimizaci oběti. Nesporným přínosem práce jsou konkrétní 

návrhy jak v oblasti vzdělávání policistů tak i v oblasti technického vybavení pracovišť. Tyto 

výstupy předložené práce je možno hodnotit jako významné a užitečné pro praxi. 

3. Kritické připomínky a nedostatky 

Teoretická část snáší značnou sumu literárních poznatků aniž k nim sama autorka 

přidává jakýkoliv svůj komentář či vlastní názor. Přitom jsou závěry některých citací někdy 

dokonce protichůdné. Tato připomínka se týká zejména sporných závěru práce O. Pšeničky 

(cit. 64 a 65 na str. 46). Je autorka opravdu přesvědčena o tom, že "vychovávat ke správnému 

pohlavnímu životu můžeme jen tehdy, pokud tento život neoddělujeme od rodičovství"? Jak 

si pak budeme počínat se sexuální výchovou lidí, kteří rodiči býti nechtějí nebo kterým 

rodičovství znemožňují zdravotní nebo zákonné překážky (např. homosexuální občané)? 

Autorka by neměla bez svého vlastního komentáře citovat závěry náboženských 

fundamentalistů. 

V empirické části práce považuji za hlavní nedostatek malý vzorek respondentů, čímž 

se celý výzkum stává nereprezentativním; vlastně se jedná pouze o jakousi výzkumnou sondu. 

Autorka tuto okolnost omlouvá časovou tísní a reorganizací policie právě v době 

shromažďování dat. Tato okolnost jistě nepřispívá k věrohodnosti získaných údajů a 

k vyslovení obecně platných závěru. 

Rovněž výběr respondentů působí poněkud chaoticky. Pokud někdo z policistů odmítl 

dotazník vyplnit, vyplňoval ho jiný ochotný dobrovolník. Podle jakých kritérií byl vybrán? 

Dotazníky byly rozdány a vyplněny za přítomnosti "stejné osoby" na příslušném úřadu 

vyšetřování. Jaká to byla osoba a kdo ji určil? Také zasílání vyplněných dotazníků faxem je 

možno považovat za problematické shromažďování výzkumných údajů. 

Z některých drobných technických nedostatků a překlepů některé jsou některé 

závažnější. Tak např. na str. 95 ve třetím odstavci ř. 5 - 9 jsou nesrozumitelné údaje, které 

nekorespondují s údaji v tabulce č. 23 na str. 82. 
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4. Závěr 

Přes uvedené dílčí nedostatky předložená rigorózní práce splňuje náročné požadavky 

samostatně zpracovaného odborného díla. Mgr. Hana Kudelková prokázala dokonalou 

orientaci v problematice vyšetřování sexuálně zneužívaných dětí. Zejména je zapotřebí kladně 

hodnotit praktické výstupy spočívající v doporučení zlepšeného vzdělávání policistů formou 

detailně navrhované školící akce. Tento předložený projekt jistě zaslouží podporu a realizaci. 

V Praze 13. února 2007 

MUDr. Radim Uzel, CSc. 
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