
Posudek na bakalářskou práci 

"Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů se zvláštním 

přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka". 

Autorka práce: Klára Škodová 

Diplomantka si pro sepsání bakalMské práce zvolila vysoce aktuální a závažné téma -

problematiku sekundární viktimizace dětských obětí trestných činú. Této problematice se ještě 

v poměrně nedávné minulosti nevěnovala v naší zemi náležitá pozornost, neboť zájem orgánú 

činn)'ch v trestním t-ízenÍ byl zaostřen prvořadě na prokazatelné usvědčení pachatele trestného 

činu namÍi'eného proti dítěti. Tomuto úkolu byly - samozi"ejmě v rámci mantinelú daných 

trestním právem - podřízeny všechny další vyšetřovací postupy orgánll ochrany práva. A tak 

se nejednou stalo. že primární poškození dítěte trestnou činností by 10 v rámci vyšcti\wání 

v)"ľazně sekundárně prohloubeno a že teprve v prúběhu tohoto následného procesu došlo 

k plnému rozvoji všech negativních následkú u dětské oběti. Není proto divu. že se tomuto 

problému začali věnovat odborníci z oblasti psychologie. pedagogiky i práva a že ochránci 

hdsk)ch práv zahájili kampaně na ochranu dětského svědka před sekundární viktimizacÍ. 

Autorka bakalMské práce si v první části studie všímá právních aspektú ochrany 

dětských práv. zakotvuje problematiku v obecných mezinárodních i domácích dokumentech. 

Z,lúštní pozornost pak věnuje trestněprávním aspektúm probíraného pi'edmčtu prúce. 

Neidi"íve vytváří jistý výčet jednotlivých trestných činú, které jsou páchány speciálně na 

dětech a mladistvých. a v další části si všímá ustanovení trestního I'ádu, která mají dítě jako 

svědka či poškozeného ochránit před sekundární viktimizacÍ. Autorka zde (viz str. 14) 

poněkud absolutizuje platné zákonné ustanovení ~ 102 zákona Č. 14111961 Sb. tím, když 

t\Telí. že tento paragraf .. zakotvil požadavek jediného výslechu", ačkoliv zákon používá 

opatrnější formulace .. aby výslech v dalším řízení z p r a v i d I a už nebylo třeba opakovaC. 

Núslcdně pak nelze akceptovat (bez znalosti konkrétního případu) použitou formulaci, že 

opakovaným výslechem dítěte se ..i samotné státní orgány stávají jedním z aktérlt tzv . 

.. systémového týrání"' a dopouštějí se tak sekundární viktimizace na dítěti"' (též na str. 14) a to 

z\Liště tehdy ne, jcstliže má soud dúvodné podezření. žc dětský svědck nevypovídá pravdu. 



V dalších pasážích práce hovoří autorka o dynamice utajování a odhalování pachatele 

trestného činu. V této kapitole se opírá mimo jiné o zajímavé empirické údaje studie Potheo a 

kol. 7. roku 2000: Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dětství u dospělé populace 

v CR. Škoda že autorka nekonfrontuje údaje z tohoto výzkumu s obdobnými údaji z CR. 

NapL \' roce 1995 zjistil Weiss a Zvěhna, že negativní zkušenost se sexuálním zneužitím 

\ dětství uvedlo 8,4% žen a 4,6% mužú. 

V další části prúce přechází diplomantka k pľoblematice sekundární viktimizace u 

dětsk)'ch obětí tľestných činú a připľavuje si tak prostor pľO svou záslužnou empirickou sondu 

mezi znalci ve vztahu k ~jišťování věrohodnosti dětského svědka. Autorka si všímá 

rozporuplnosti požadavkú na to, aby - na jedné straně - dítě bylo co nejméně vystavováno 

v)slechúm, které mu zpí'ítomI1ují prožité negativně pociťované zážitky, na druhé straně však 

poti'eba věrohodnosti (i dětského) svědka vyžaduje často mimo jiné i opakovanou výpovčcl' 

dítěte o inkľiminovaných událostech. Z provedeného empirického šctí'ení mezi znalci 

vyplynulo, že sekundární viktimizace se váže především nikoliv na opakování výslechu, ale 

na jeho neodborné vedení či zanedbání profesní etiky. Autorka práce uzavír:1, že na základě 

vyhodnocení sondy se domnívá, že .,kvalita posuzování věrohodnosti výpovědi daného 

s\ědka je plně (podtrhl K.V.) závislá na osobnostním založení daného znalce, jeho motivaci a 

časové dispozici", případně na finanční odměně (viz str.48). Nedomnívám se. že by se dal 

tento závěr formulovat až tak jednoznačně a obecně. myslím si, že pí'ece jenom (většina) 

znalcú ph stanovování věrohodnosti postupuje de lege artis a usiluje o pravdi vé poznání stavu 

posuzovaných věcí. A to i přesto. že údajně "necítí tíhu zodpovědnosti za následné 

rozhodování o vině a nevině pachatele". kteľá leží v konečném fázi na soudci. 

Závčr: Pí'edloženou bakalál'skou práci považuji za dobrý souhrn někter)'ch problémú, které se 

vúží k problematice sekundární viktimizace a hledání materiální pravdy v tzv, intimních 

deliktech. Občas postrádám objektivnější pohled na tuto složitou problematiku a konstatuji 

poněkud jednostranné závěry. které vyvěrají z přesvědčení autorky. že v zásadě panuje vúči 

dětem blíže nespeciíikovaná "právní nepřízeú" (viz str.38 dole). Navrhuji předloženou práci 

přijmout a hodnotit ji známkou velmi dobře. 
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