
Příloha č. 1: Osa polostrukturovaného rozhovoru: Vedení výslechu 

 

Oblast I: Vzdělávání v dovednostech vést výslech svědka 

▪ Pokuste se prosím vzpomenout na první chvíle, kdy jste se seznámili s otázkou vedení 

výslechu. Kdy se tak stalo a co bylo náplní? 

▪ Jakým způsobem probíhala výuka vedení výslechu na ZOP? Jakým způsobem probíhala 

na Policejní akademii? 

▪ Jak probíhal váš první výslech? Kdo vám předal další rady, jak následující výslechy 

vést? Byla přítomna zpětná vazba k provedeným výslechům? 

▪ Měli jste potřebu se v dovednostech vést efektivně výslech zdokonalovat? Jakým 

způsobem to probíhalo?  

▪ Napadá vás nějaký způsob, jak výuku zefektivnit? Co by vám pomohlo být si jistější při 

vašich prvních výsleších?  

▪ Účastnil jste se i nějakého následného vzdělávání? Jak probíhalo? Myslíte si, že bylo 

efektivní? 

Oblast II: Průběh provedení vlastního výslechu svědka s ohledem na tři fáze výslechu 

▪ Věnujete se před výslechem přípravě na něj? Jakým způsobem tak činíte? 

▪ Jakým způsobem navazujete první kontakt se svědkem? Co napomáhá k hladkému 

průběhu výslechu?  

▪ Jak reagujete na rozrušení či silné emoce svědka během výslechu? 

▪ Jakým způsobem následně pokračujete? Využíváte stadium monologu?  

▪ Myslíte si, že má význam zabývat se technikami pokládání otázek? Jakým způsobem 

provádíte dotazování vy? 

▪ Využíváte nějaké konkrétní techniky, pokud si svědek například neumí rozvzpomenout 

na doptávanou událost? Například pokud má problém vybavit si situaci, vzhled 

pachatele, čas či místo události? 

▪ Jakým způsobem protokolujete výslech?  

▪ Jak výslech uzavíráte? 

Oblast III: Výslech specifických skupin svědků 



▪ Jakým způsobem probíhá výslech svědka, který je intoxikován alkoholem? 

▪ Liší se podle vás výslech zvláště zranitelných obětí? 

▪ Jaký specifika vidíte ve výslechu dětských svědků? 

▪ S jakými dalšími specifickými skupinami (například senioři či lidé s psychickými 

poruchymi) jste se během výslechové praxe setkal? Jakým způsobem jste postupoval? 

Oblast IV: Další důležité okolnosti při vedení výslechu 

▪ Jakým způsobem dochází k předvolání svědka a samotné výpovědi? 

▪ Kde výslech probíhá? 

▪ Jakým způsobem pracujete s vlastními emocemi během výslechu? 

▪ Napadá vás ještě nějaký další specifický prvek, který jsme doposud nezmínili? 

Oblast V: Znalosti o metodě kognitivního interview 

▪ Slyšel jste někdy o metodě kognitivního interview?  

▪ Přijde vám tato metoda smysluplná? Využíváte aktivně některé z technik metody? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Osa polostrukturovaného rozhovoru: Školení výslechu 

 

Oblast I: Vzdělávání ve vedení výslechu a dalších blízkých disciplínách na ZOP 

▪ Jaká je náplň vzdělávacího programu ZOP? 

▪ Které okruhy se věnují vzdělávání policistů ve vedení výslechu?  

▪ Jaká je náplň těchto hodin a jakým způsobem probíhá výuka? 

▪ Jaké zkušenosti máte s vedením těchto hodin? 

▪ Jaké zkušenosti máte s vedením výslechů svědka? 

Oblast II: Pokročilé vzdělávací kurzy ve vedení výslechu 

▪ Jak probíhá další vzdělávání ve vedení výslechu svědka? 

▪ Pro koho jsou tyto kurzy určeny a kým jsou školeny? 

▪ Jaká je náplň a průběh takového typu vzdělávání? Jaká je časová dotace? 

▪ Jakým způsobem probíhá ověřování znalostí a dovedností z proběhlého kurzu? 

 

 


