
OPONENTNÍ POSUDEK 

Klára Škodová: 

"Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů se zvláštním 

přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka" 

Posuzovaná bakalářská práce se svým dlouhým titulem vypořádává s faktem, že v sobě 

slučuje v podstatě dvě různé (i když samozřejmě související) problematiky - sekundární 

viktimizaci oběti trestného činu a věrohodnost svědecké výpovědi dítěte, na němž byl spáchán 

(sexuální) delikt. Tato určitá nevyhraněnost je patmájiž z jistého pojmového lavírování, co je 

vlastně předmětem práce. Autorka hovoří nejprve o syndromu CAN v rodinách, poté o 

dětských obětech trestných činů, hned poté o sexuálním násilí na dětech a na začátku 2. 

kapitoly nejúžeji o incestním zneužívání. 

První kapitola se věnuje sumarizaci právních norem, které hrají roli při ochraně dětí před 

nepříznivým zacházením. Zde bych pouze poznamenal, že u tr. činu pohlavního zneužívání 

(str. 13) není zpřísňující podmínkou to, že se pachatel dopustil jednání na osobě mladší 15 let 

(to je základní podmínkou této skutkové podstaty), ale fakt, že přitom došlo k újmě na zdraví. 

Kapitola druhá (s poněkud nejasným názvem Dynamika utajování a odhalování pachatele 

trestného činu) je věnována sexuálnímu zneužívání dětí, především v rodinách. Shrnuje 

některé poznatky z literatury, jako chování matek po odhalení zneužívání v rodině, následná 

péče o dětskou oběť, syndrom týraného dítěte. V závěru pak informuje o výzkumu 

provedeného Pothem a kol.; tato zajímavá pasáž bohužel nepřináší podstatnou informaci o 

tom, jak bylo zneužívání definováno a jak tedy interpretovat vysoké číslo téměř 26 % obětí 

sexuálního zneužívání u nás. 

Další kapitola definuje (především podle Čírtkové) základní viktimologické pojmy, s důrazem 

na pojem sekundární viktimizace. V kap. 3.2 o diagnostickém vyšetření oběti je poněkud 

neorganicky začleněn odstavec o varovných signálech u sexuálně zneužívaných dětí. 

Logičtější by také bylo předřazení kapitoly 3.3 o specificích sekundární viktimizace dětí 

kapitolám o vyšetření a výslechu. Ve výčtu resortů, pod které dítě "spadá" během vyšetřování 



(str. 24), chybí klíčový resort spravedlnosti. Poměrně velký prostor je věnován výslechu 

dětské oběti sexuálního deliktu jako klíčovému vyšetřovacímu úkonu, který může zároveň 

sehrát značnou roli při případné sekundární viktimizaci. Vyzdvižen je centrální problém - jak 

zabránit sekundární viktimizaci opakovanými výslechy dítěte, když je jeho výpověď zároveň 

jediným důkazem proti obviněnému. 

Kapitola čtvrtá se věnuje druhému pilíři posuzované práce, otázce věrohodnosti (dětského) 

svědka. Definuje především věrohodnost obecnou a specifickou - tyto pojmy jsou 

vysvětlovány hned na dvou místech (str. 30 a 32). Dále pak jsou stručně vymezena některá 

kritéria, o něž se lze opřít při hodnocení věrohodnosti. K názoru autorky, že falešných 

obvinění přibývá v souvislosti s četností rozvodů lze poznamenat, že míra rozvodovosti nijak 

dramaticky nestoupá. Na konci kapitoly je pak mírně nejasné vymezení psychologů a 

psychiatrů, jež by se nepochybně trochu dotklo obou zmíněných skupin ... 

Empirická část, spočívající ve strukturovaných rozhovorech se soudními znalci z oboru 

forenzní psychologie a pedopsychiatrie, je nejvíce ambiciózní částí této práce. Je nutno 

vyzdvihnout odhodlání autorky, díky kterému se jí podařilo vyzpovídat pět zástupců 

zmíněných profesí. Výzkumné okruhy byly předem srozumitelně definovány, byla popsána i 

kvalitativní metoda, i když by se to jistě obešlo bez věty "Jelikož se pro sběr dat zvolila 

výzkumná sonda, nedošlo k teoretické saturaci" (str. 40). 

Nebylo možno samozřejmě očekávat, že by oslovení experti nechali výzkumnici příliš 

nahlížet do vlastní kuchyně a otevřeně hovořit o problémech, panujících v oboru 

věrohodnosti. Přesto jsou výsledky zajímavé, a lze jen litovat, že jim je v celé práci věnováno 

de facto jen několik stran. 

V závěrech pak autorka vyslovuje domněnku, že soudci mnohdy nekriticky přikládají velkou 

váhu expertním posudkům, závislým na "osobnostním nasazení znalce". Tento poměrně 

odvážný soud by bylo vhodné nějak doložit, i když je jasné, že to přesahuje téma této práce. 

Vytvoření centrálního subjektu na pomoc ohroženým dětem je zajímavá idea, nutnost 

provádění výslechů ve speciálních místnostech a především odborně způsobilými osobami je 

nesporná. 

Posuzovaná bakalářská práce svým tématem vybočuje z rovmy sociální práce, Je spíše 

tématem psychologickým. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornými prameny a 



vytvořit vcelku jasnou osnovu textu. Je ale nutno především ocenit fakt, že zde je pokus o 

empirickou studii, navíc realizovanou na zajímavém expertním vzorku. Navzdory drobným 

výhradám, zmíněným v textu, by bylo možno práci ocenit jako výbornou až velmi dobrou -

v závislosti na tom, nakolik přesvědčivě autorka obhájí své názory ze závěru práce. 

V Praze 12.6.2008 Mgr. Jakub Holas 
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