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Anotace 
Bakalářská práce „Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů 

se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka“ pojednává o 

viktimologickém pohledu na dítě jakožto svědka trestného činu. Práce se úzce vymezuje 

v problematice sekundárního týrání blízkým okolím oběti a orgány činnými v trestním 

řízení. Specifickým jevem je zde hodnocení věrohodnosti dětských svědků – obětí 

trestných činů sexuálního zneužívání, soudními znalci. Empirická část obsahuje 

vyhodnocení výzkumu v podobě sondy provedené mezi soudními znalci. Cílem 

výzkumu bylo přiblížit postoje a názory znalců v oblasti psychologie, pedopsychiatrie a 

klinické psychologie ohledně sekundární viktimizace, způsobu hodnocení věrohodnosti 

dětského svědka a reflexe jejich vlastní role v systému.  
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Úvod 
Téma své bakalářské práce „Problematika sekundární viktimizace u dětských 

obětí trestných činů se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského 

svědka“ jsem si vybrala na základě svého dlouholetého zájmu o problematiku syndromu 

CAN, krizové intervence a pomoci dětským obětem násilí. 

Jedná se o téma obzvláště citlivé vzhledem k jeho dlouholeté tabuizaci a 

neochotě společnosti si jeho existenci přiznat. Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí 

v rodinách se v podstatě stalo středem zájmu a předmětem odborných diskusí až po roce 

1990, kdy se doznalo nezanedbatelnosti výskytu jevu a ochrana ohrožených dětí se 

zakotvila do právního systému. 

Oběť jako taková ztrácela v průběhu vývoje společnosti své původní přirozené 

postavení aktivního prvku v uplatňování spravedlnosti. Dnes se svými traumatickými 

zážitky, psychickými problémy a bezmocí ocitá jakoby v pozadí objektivní a 

spravedlivé aplikace práva. Navíc často během procesu vyšetřování dochází ke vzniku 

další újmy v důsledku reakcí formálních instancí sociální kontroly nebo neformálního 

okolí, nazývané jako sekundární viktimizace. Pojem zahrnuje především druhotné 

psychické poškozování oběti necitlivým projednáváním případu před soudem, 

nevhodným jednáním představitelů orgánů činných v trestním řízení a reakcemi 

nejbližšího okolí. 

Domnívám se, že v obzvláště patové pozici se nachází dítě jakožto oběť 

trestného činu. Pro svou bezmocnost je odsouzené k závislosti na rodičích (mnohdy 

právě těch ubližujících) nebo pomocné ruce institucionální. Dítě žalobce, stojící jakoby 

proti mlčenlivé koalici komplikovaného světa dospělých. 

Ve své bakalářské práci jsem se proto rozhodla věnovat právě dětským obětem 

trestných činů a problematice sekundární viktimizace na nich páchané. V první kapitole 

se zaměřuji na zákonné vymezení trestných činů a ochranu dětských práv. Dále popisuji 

dynamiku utajování a odhalování pachatelů trestných činů. V této části práce se již 

začínám úžeji věnovat trestným činům sexuálního násilí na dětech, kde se problematika 

sekundární viktimizace nejlépe demonstruje a zároveň i nejčastěji nachází. Následuje 

systém hodnocení věrohodnosti výpovědi dětského svědka – oběti trestného činu 

sexuálního zneužívání. 
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Empirická část předkládá výzkum v podobě sondy směřované mezi soudní 

znalce v oblasti forenzní psychologie, pedopsychiatrie a klinické psychologie. 

Výzkumným cílem bylo přiblížit subjektivní hodnocení a postoje soudních znalců 

ohledně posuzování věrohodnosti dětských svědků trestných činů, sekundární 

viktimizace a reflexe jejich vlastní role v systému včetně významu posudků.  

Výzkumné otázky řeší dilema velké váhy posudků soudních znalců na následné 

rozhodování soudců o vině a nevinně potenciálního pachatele, kvalitativně založených 

na subjektivním přístupu daného znalce. Systém důsledného hodnocení věrohodnosti a 

způsob následného doptávání dítěte může opětovně dávat prostor pro sekundární 

viktimizaci. Avšak nekvalitně odvedený posudek věrohodnosti dětské výpovědi může 

mít za následek uvěznění nevinného člověka nebo naopak setrvání pachatele 

mravnostního deliktu na svobodě. 

Problematika sekundární viktimizace dětských obětí mravnostních deliktů a 

hodnocení věrohodnosti dětského svědka je téma velice úzké, komplikované a 

specifické. Moje bakalářská práce si proto neklade nároky na úplné vyčerpání všech 

aspektů jevu, nýbrž má za cíl problematiku přiblížit a diskutovat na základě 

empirických dat získaných výzkumem. 
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1. Právní aspekty  ochrany dětských práv 

1.1 Ústavní a mezinárodněprávní úprava 

Povinností každého státu by měla být ochrana dětí před jejich tělesným, 

psychickým a sexuálním násilím. Pro Českou republiku tyto povinnosti vyplývají 

především z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. 

K nejvýznamnějším změnám, co se právních norem ohledně problematiky 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí týče, došlo v naší zemi po „Sametové 

revoluci“ v roce 1989. O problematice se začalo otevřeně hovořit, doznalo se 

nezanedbatelnosti výskytu jevu a ochrana ohrožených dětí se zakotvila do právního 

systému ČR. 

Jedním z nejvýznamnějších kroků v naší legislativě se stalo přijetí Listiny 

základních práv a svobod (Ústavní zákon č.2/1993 Sb.). Základní lidská práva mající 

vztah k problematice ohrožených  dětí jsou uvedena v hlavě druhé oddílu prvním 

Listiny základních práv a svobod, jež upravuje základní lidská práva a v hlavě čtvrté 

pojednávající o hospodářských, sociálních a kulturních právech.  

Do výčtu základních lidských práv lze zahrnout především způsobilost každého 

mít práva, právo na život, nedotknutelnost osoby, právo nebýt podroben mučení, 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu, právo nebýt podroben 

nuceným pracím nebo službám, právo na zachování lidské důstojnosti atp. 

V hlavě IV. Listiny základních práv upravující hospodářská, sociální a kulturní 

práva je ve vztahu k pomoci ohroženým dětem nejvýznamnější článek 32. Ten se věnuje 

ochraně rodiny a rodičovství, zdůrazňuje potřebu poskytnout zvláštní ochranu dětem a 

mladistvým. Výslovně je v zákoně upraveno, že péče o děti a jejich výchovu je právem 

rodičů, avšak za podmínky, že jejich rodičovská práva nejsou omezena. Odloučení 

nezletilých dětí od rodičů je možné proti vůli rodičů jen na základě rozhodnutí soudu. 

Jedním z nejvýznamnějších mezinárodněprávních dokumentů je Úmluva o 

právech dítěte (New York 1989), kterou Česká republika ratifikovala v lednu roku 

1991. Je pro nás závazná a má vyšší právní sílu než naše vnitrostátní zákony. Týrání 

dětí se týká především článek 19 odstavce prvního. Z obecných ustanovení je to pak 

článek 3, v němž se mimo jiné konstatuje, že "v zájmu plného a harmonického rozvoje 
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osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a 

porozumění".  

Ústředním pojmem této oblasti je “blaho dítěte”, které mají smluvní státy této 

Úmluvy za povinnost dodržet a zajistit dítěti takovou ochranu a péči, která je nezbytná 

pro jeho blaho. 

Zároveň, dle článku 19 odst. 1,2., tyto státy činí všechna potřebná zákonodárná, 

správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným nebo 

duševním násilím, urážením nebo zneužíváním (včetně sexuálního zneužívání), 

zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během 

doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli 

jiných osob starajících se o dítě. 

Problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí zakotvila nejen 

Ústava a mezinárodní dokumenty, ale také právní normy upravující právo rodinné, 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí, občanské procesní, sociální zabezpečení, 

přestupkové a trestní hmotné a procesní. 

1.2 Sociálně-právní ochrana dětí 

Ohledně oblasti ochrany ohrožených dětí přineslo podstatnou změnu přijetí 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon soustřeďuje sociálně-právní ochranu dětí do jednoho uceleného předpisu 

veřejnoprávní povahy a to především z pohledu působení orgánů, které tuto ochranu 

vykonávají. 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany se stává především zájem a blaho 

dítěte. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení 

povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Stejně tak i na 

skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, 

nebo na další skutečnosti, ze kterých vyplývá potřeba sociálně-právní ochrany dětí. Toto 

oznámení je možno učinit i anonymně. 

Dítě samo má právo požádat orgány a zařízení sociálně-právní ochrany, státní 

orgány, pověřené osoby, školy a školská a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně 

svého života a dalších svých práv. Ty jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající 

pomoc. Dítě má zároveň právo požádat o tuto pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných 
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osob odpovědných za jeho výchovu. Pro prevenci ohrožení dětí je zapotřebí, aby se tato 

informace dostala do povědomí především dětské populace. Rovněž tak dítě, které je 

schopno formulovat své vlastní názory, má právo se vyjadřovat při projednávání všech 

záležitostí, které se ho dotýkají.  

Zákon dále blíže upravuje preventivní poradenskou činnost, zprostředkování 

náhradní rodinné péče, ústavní a ochrannou výchovu dětí, zřizování zařízení sociálně-

právní ochrany. Novou záležitostí se také stává zřizování zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (azylová zařízení, krizová centra, linky důvěry apod.). Tento zákon 

také zavedl instituce poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami. 

1.3 Aspekty trestního práva 

Jedním z nejúčinnějších nástrojů v potírání týrání, zneužívání a zanedbávání dětí 

je trestní zákon. Avšak aplikace práva u tohoto společensky závažného a nebezpečného 

jednání přináší velké množství protichůdných pohledů, přístupů a hodnocení, což je 

dáno především různou tradicí či nerovným postavením dítěte v rodině a ve společnosti.  

Pro lepší uchopení podstaty problematiky dále uvádím přehled jednotlivých 

trestných činů páchaných na dětech a mládeži. 

Trestného činu týrání svěřené osoby se podle § 215 odst. 1. trestního zákona 

dopouští pachatel trestně odpovědný, který týrá osobu, již má ve výchově nebo péči 

Týráním se zde rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se určitou 

trvalostí a vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti. Pachatel může být odsouzen na šest 

měsíců až tři léta. Novelou trestního zákona č.140/1961 Sb. z roku 1993 byla rozšířena 

skutková podstata tohoto trestného činu. Nově se začalo postihovat jednání týrající 

osoby, která se jednání dopouští zvlášť surovým způsobem či v tomto jednání pokračuje 

po delší dobu, trestem odnětí svobody v rozmezí 2 - 8 let.  

Tento zákon, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v § 3 trestný čin jako pro 

společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, s tím, že čin 

jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak 

vykazuje známky trestného činu.  

Novela dále přinesla právní úpravu, na základě které ten, kdo se hodnověrným 

způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin týrání svěřené osoby a tento 

čin mu nepřekazí (tzv. oznamovací povinnost), může být potrestán trestem odnětí 
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svobody až na tři léta za trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 167 trestního 

zákona. Obdobná úprava byla zavedena i u nepřekažení trestního činu pohlavního 

zneužívání.  

Trestný čin pohlavního zneužívání je obsažen v § 242 trestního zákona „ten, 

kdo vykoná soulož s osobou mladší 15 let nebo kdo takovou osobu jiným způsobem 

pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let“.  

Definice zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 uvádí: „Za pohlavní 

zneužívání se považuje nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či 

chování, jako je jakékoliv dotýkání, styk nebo vykořisťování, a to kýmkoliv, komu bylo 

dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá.“ 

Jedná se tedy o činy páchané pro bezprostřední sexuální uspokojení pachatele, 

které je v rozporu se sexuální morálkou převládající ve společnosti, v níž pachatel žije. 

K naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu pohlavního zneužívání 

musí jít o sledování vlastního pohlavního ukojení nebo alespoň vydráždění pachatelem. 

Stupeň nebezpečnosti jednání pachatele zvyšují dvě podmínky: pachatel se dopouští 

trestného činu pohlavního zneužívání vůči osobě mladší 15 let a zároveň zneužívá 

závislosti této osoby na něm.  

U trestného činu pohlavního zneužívání může trestně odpovědný pachatel naplnit 

v souběhu skutkové podstaty dalších trestných činů. Jedná se především o trestné činy 

pohlavního zneužívání dle ustanovení § 243 TrZ, vydírání § 235 TrZ, ohrožování 

mravní výchovy mládeže § 217 TrZ (pachatel umožní vést zahálčivý nebo nemravný 

život nebo k němu svádí, následkem je nebezpečí zpustnutí, kterému je ohrožená osoba 

vydána), soulože mezi příbuznými v pokolení přímém nebo se sourozencem § 245 

TrZ.  

Trestný čin znásilnění je obsažen v ustanovení § 241 TrZ. Kdo násilím nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému 

pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude 

potrestán na dvě léta až osm let. Zákonným znakem trestného činu znásilnění je 

bezbrannost. Novelou trestního zákona č.144/2004 Sb. se rozšířil rozsah odpovědnosti 

pachatele trestného činu znásilnění, předmětem útoku nemusí být pouze žena (jak tomu 

bylo doposud) a postihuje se nejenom donucení k souloži, ale také k jinému obdobnému 
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pohlavnímu styku. Skutková podstata tohoto trestného činu předpokládá dvojí jednání: 

násilné jednání a soulož či obdobný pohlavní styk. 

Mezi dalšími trestnými činy bych zmínila trestný čin vraždy podle ustanovení § 

219 TrZ úmyslné usmrcení nezletilého dítěte, trestný čin zanedbání povinné výživy 

podle ustanovení § 213 TrZ (neplnění povinnosti poskytovat dítěti stravu, ošacení, 

bydlení apod.),  trestný čin opuštění dítěte podle ustanovení § 212 TrZ (trestného činu 

opuštění dítěte se dopustí ten, kdo má povinnost o něj pečovat a jeho opuštěním jej 

vystaví nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví), trestný čin ohrožování mravnosti 

podle ustanovení § 205 TrZ (postihovaní pachatelů, kteří rozšiřují, vyváží, 

dováží…..pornografická díla),  trestný čin únosu podle ustanovení § 216 TrZ, trestný 

čin obchodování s dětmi podle ustanovení § 216a TrZ.  

Jako další zde uvádím ustanovení § 102 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů, které považuji za jedno z nejvýznamnějších. 

Toto ustanovení přineslo novodobou úpravu provádění výslechu osoby mladší 15 let, 

která zakotvila požadavek jediného výslechu. Trestní řád tak ukládá orgánům činným 

v trestním řízení, aby při výslechu svědka mladšího patnácti let přihlédli k tomu, že 

vyšetřování okolností „jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 

nepříznivě ovlivňovat duševní a mravní vývoj dítěte, by se měl provádět zvlášť šetrně a 

po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba 

opakovat“ (§ 102 trestního řádu). Avšak aplikace procesních předpisů bývá mnohdy 

neúprosná a v běžné praxi dochází k výslechům opakovaným. Tím se i samotné státní 

orgány stávají jedním z aktérů tzv. „systémového týrání“ a dopouští se tak sekundární 

viktimizace na dítěti. 

Petr Želásko (2005) komentuje novelu trestního řádu z roku 2001, která u případů 

pohlavně zneužívaných dětí, kdy není znám pachatel, připouští provést výslech jako 

úkon neodkladný ve smyslu § 159a trestního řádu (v praxi je využívání této novely spíše 

výjimečné). Dále uvádí: „Určitá ochrana a pomoc se sice nabízí i podle § 158 odst. 5 

trestního řádu, kdy lze dokumentovat vysvětlení dítěte úředním záznamem, ten však 

nemůže být požit jako důkaz. Na druhé straně by vlastní výslech mohl provést až soud. 

Tím by omezoval téměř vždy traumatizující vliv výslechů pro dítě. Na jedné straně je 

tato možnost zákonem dána, ale na druhé straně je řada podmínek vztahujících se 

k zajištění práv obviněného. Ta jsou nad obecně proklamovanou „zvláštní péči a 

pomoc“, již je potřeba věnovat dětem jako obětem.“ (Želásko, 2005, s. 52). 
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Dále je podle zákona potřeba vyhovět obligatornímu požadavku na přibrání 

pedagoga nebo osoby mající zkušenost s výchovou mládeže jako svědka při výslechu. 

Aktivita této osoby při výslechu spočívá v dozoru nad tím, aby dítě nebylo vystaveno 

extrémní psychické a fyzické zátěži a též spolupůsobí v navázání kontaktu 

s vyslýchajícím. Novela tohoto ustanovení trestního řádu zákonem č. 265/2001 Sb. 

posiluje postavení dětských svědků s ohledem na význam nepříznivého vlivu výslechů 

na jejich psychický stav. „Přibrané osoby“ tak mohou navrhnout odložení úkonu, jeho 

přerušení nebo ukončení ve chvíli, kdy by se zátěž mohla stát neúměrnou.  
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2. Dynamika utajování a odhalování pachatele 
trestného činu 

V této kapitole bych se ráda věnovala především pozadí incestního zneužívání a 

jeho postupného odhalování společně s psychickým dopadem na oběť. Jedná se totiž o 

jeden z nejčastějších trestných činů páchaných na dítěti (průzkumy uvádí 55,8 % 

sexuálního zneužití osobou dítěti známou a 26,1 % osobou dítěti příbuznou – Pöthe et 

al., 2000), kde je znám potenciální pachatel a zároveň se prokazování naplnění skutkové 

podstaty úzce dotýká hodnocení věrohodnosti výpovědi dětského svědka.  

Zneužívající rodiče se často zpronevěřují své rodičovské odpovědnosti a využívají 

autority a moci k uspokojení sexuálních tužeb na dětech. Pokud se jedná o incestní 

vztah, děje se tak často i po delší období, málokdy jde pouze o jednorázový akt. Pro 

zneužívajícího má utajení incestního vztahu klíčový význam. Nejen že může dítě nadále 

zneužívat, ale prozrazení mnohdy znamená ztrátu rodiny, společenského postavení a 

trestněprávní následky.  

Pachatelé zneužívají důvěry svých dětí a často je přes jejich odpor a donucením, 

či jinou formou násilí přimějí k vlastnímu sexuálnímu uspokojení. Dále pak oběť 

zastrašují (fyzickými tresty, odloučením, umístěním mimo rodinu aj.) a z trestného činu 

dělají společné tajemství, které dítě nesmí nikomu vyzradit, jinak by ono samo bylo 

strůjcem velkého neštěstí. Cílem zneužívajícího rodiče bývá motivace dítěte k aktivní 

participaci na zneužívání. Poměrně častým jevem je i fakt, že matka o zneužívání svého 

dítěte ví a tento čin trpí nebo jej i schvaluje. Důvody nezneužívajícího rodiče pro 

nepřekažení pohlavního zneužívání dítěte bývají různé, většinou však se jedná o udržení 

partnera jakožto ekonomického činitele rodiny.  

Dynamika odhalení sexuálního zneužívání bývá různá. Dochází k ní buď náhodou 

anebo z iniciativy jejích účastníků. Náhodně odhalují zneužívání dětí především učitelé 

a lékaři, případně jiní členové rodiny nebo sourozenci obětí – pokud ovšem sami také 

oběťmi nejsou. Motivací k prozrazení se stává nesnesitelnost tíživého tajemství nebo 

rozšíření ataků vůči mladšímu sourozenci. Častým obdobím svěření bývá dospívání, 

kdy se oběť začíná od rodiny separovat. Pachatel ve snaze připoutat ji zpět zvyšuje 

sankce a oběť frustruje (Weiss, 2000).   
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Reakce na odhalení, především incestního vztahu, taktéž bývají nejednotné. 

Zneužívající rodič tvrzení dítěte popírá a různými způsoby se snaží jeho věrohodnost 

zpochybnit. Záleží tedy na následném jednání rodiče nezneužívajícího.  

Hanušová (2005) popisuje nejčastější reakce matek na zneužívání partnerem 

následovně: 

1) Po zjištění sexuálního zneužívání matka podpoří dítě, okamžitě partnera opustí, 

vezme děti s sebou. Nahlásí událost oficiálním institucím. Chce se dát okamžitě rozvést. 

2) Matka věří dítěti, podporuje a ochraňuje jej. Sdělí to krizovému centru pro děti 

nebo lince důvěry. Nechce rozbít rodinu, přijímá navrhované léčení. 

3) Po svěření matka dítěti věří, podporuje jej, ale po ujištění a naléhání otce o 

nepravdivosti matka přejde na otcovu stranu. Někdy jen částečně, ale její postoje 

kolísají od oběti k viníku a naopak.  

4) Dítě se svěří matce, matka mu poradí, aby se otci vyhýbalo. Nikomu to 

neřekne. 

5) Dítě se svěří matce, ta jej konfrontuje s otcem. Otec skutečnost popře a matka 

mu uvěří. 

6) Dítě se svěří matce. Ta jej obviní ze lži a nemravných myšlenek. 

7) Matka sama zpozoruje toto chování, ignoruje ho a navzdory všemu opouští 

pokoj, kde je dítě zneužíváno. 

8) Matka zpozoruje toto chování a aktivně mu napomáhá. Chování tohoto typu se 

může objevit v rodinách s otcem agresivním alkoholikem. Matka obětuje dceru nebo 

syna, aby ostatní děti a sebe uchránila před fyzickým násilím. 

 Avšak většina z nich si sexuální vztah mezi dítětem a partnerem uvědomuje nebo 

jej tuší dávno před jeho odhalením. Konflikt mezi mateřskou a partnerskou rolí řeší 

popřením faktu. Zakážou dítěti o těchto věcech mluvit, strach z veřejného odsouzení, 

rozpadu rodiny a ztráty ekonomického činitele někdy bývá silnější než mateřský pud. 

Pokud se tak stane a dítě není nezneužívajícím rodičem ochráněno a v bezpečí před 

následky zneužívání, může u něj dojít k tzv. child sexual abuse accommodation 

syndrome, který v roce 1983  popsal americký dětský psychiatr R. C. Summit 

(Garrison, 1998). Jedná se o syndrom dětského přizpůsobení pohlavnímu zneužívání. 

Oběť odolává strachu a vyhrožování ze strany pachatele, cítí se bezmocná a za svou 

situaci zodpovědná. Atakům sexuálního násilí si přivyká a psychika se vyrovnává pouze 
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ve spouštění podvědomých obranných mechanismů. V jistou chvíli svou zkušenost se 

zneužíváním svěří, ale následně pod tlakem rodičů nebo necitlivého přístupu odborníků 

výpověď opět odvolává.  

Psychické následky zneužívání mohou být různé. Jejich komplexnost vyplývá 

z emoční odpovědi oběti na trauma a z reakce okolí na odhalení. Akutní traumatický 

stres prožívá dítě během zneužívání nebo bezprostředně po něm (pocit dezintegrace, 

zahlcující bezmoci a akutní anxiety). Po zabezpečení oběti by měla následovat 

individuální nebo skupinová psychoterapie s cílem zmírnit posttraumatické symptomy, 

rozvinout narušené sebevědomí, posílit osobnost, destigmatizovat a zamezit zneužití 

v budoucnu nebo v dalším pokolení. Jednotlivé případy totiž mohou být součástí 

transgeneračního cyklu, kdy se sexuální násilí přenáší z generace na generaci a je 

značně odolné vůči zásahům z vnější. Vstupuje se do uzavřeného systému násilí, na 

kterém všichni jeho členové přímo nebo nepřímo participují (Vaníčková et al., 1999). 

Podle Petra Pötheho (Weiss, 2000) se při poskytování péče ohroženému dítěti 

vychází z několika zásad, jež odrážejí etiopatogenezi a průběh intrafamiliárního 

sexuálního zneužívání dítěte: 

1. Intrafamiliární sexuální zneužití dítěte je symptomem dysfunkčních vztahů 

v rodině. 

2. Účinná pomoc zneužívanému dítěti v rodině zahrnuje poskytování podpory 

jednotlivým členům rodiny, především nezneužívajícímu rodiči. 

3. Podmínkou zajištění trvalého bezpečí dítěte je změna postojů a vzájemných 

vztahů, tvořících rodinný systém. 

4. Při práci zaměřené na změnu rodinného systému jsou cílovými oblastmi tyto 

dynamiky:  

a) zneužívání moci, 

b) strach z autorit, 

c) sociální izolace,  

d) popírání reality, 

e) absence empatie, 

f) nedostatečná komunikace, 

g) rozostřování hranic, 
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h) deprivace a emoční frustrace. 

5. Aplikované postupy nikdy nesmí jít na úkor bezpečí zneužitého dítěte. 

Specifika traumatu u týraného dítěte vždy záleží nejen na rozsahu, trvání, intenzitě 

a povaze týrání, ale také na celkové odolnosti dítěte takové chování snášet. Pokud jde o 

tresty fyzické povahy musí se jejich přiměřenost a nepřiměřenost  hodnotit na základě 

sociálních konvencí, hodnot a právních vymezení dané společnosti. 

Reakcí na týrání a nadměrné bití může být některá z forem syndromu týraného 

dítěte. Jedná se o přizpůsobení fyzickým atakům, v dítěti se vytvářejí pocity viny, 

začíná věřit, že tresty jsou oprávněné. Při tomto způsobu obrany dítě lépe snáší příkoří 

na něm páchané a týrání osobami, na kterých je emocionálně závislé, téměř popírá. 

Depresivní a úzkostná forma tohoto syndromu se projevuje inhibicí citů, skleslostí, 

stažením do sebe. Fyzicky týrané děti se při prudkých pohybech nebo náhlém přiblížení 

přítomných lidí staví do obranné pozice, někdy se instinktivně přikrčí. Často také 

dochází k různým neurózám, vývojovým interferencím, poruchám chování a dalším 

duševním traumatům (Dunovský et al., 1995). 

Častými pachateli trestného činu pohlavního zneužívání bývají též osoby 

přicházející s dětmi do styku profesně - učitelé, vychovatelé, vedoucí na dětských 

táborech. Mají tak ke zneužívání svěřených a jimi chráněných osob mnohem více 

příležitostí než jiné profesní skupiny. Schopnost vcítění se do dětské psychiky, získat si 

je a komunikovat s nimi odpovídajícím způsobem, je beze sporu staví do výhodného 

postavení. Problémem zůstává velké procento utajení těchto trestných činů, případně 

jejich oznámení až po dlouhé době po jejich vykonání. Snižuje se tak věrohodnost 

výpovědi oběti (která již může být dospělou osobou)  a zároveň se komplikuje cesta ke 

sběru důkazů. Navíc se často jedná o váženého občana nebo pedagogického činitele, ke 

kterému společnost přistupuje s větší důvěrou než k muži či ženě, kteří po dvaceti letech 

oznamují čin svého sexuálního zneužívání v dětství (Weiss, 2000).  

V České republice byla letech 1997-1998 provedena první rozsáhlá celonárodní 

studie o sexuálním zneužívání dětí pod názvem „Retrospektivní studie sexuálního 

zneužívání v dětství u dospělé populace v ČR“ (Pöthe et al., 2000). Do výzkumu se 

použila česká adaptace britského dotazníku „Voices from Childhood“, která měla za cíl 

získání reprezentativních dat o prevalenci, podmínkách a průběhu sexuálního 

zneužívání dětí v ČR. Reprezentativní populační vzorek o velikosti 1112 respondentů, 

- 19 - 



Bakalářská práce  Problematika sekundární viktimizace u 
dětských obětí trestných činů  

tvořilo 588 žen a 524 mužů, ve věku 18 – 45 let. Z výsledků studie vyplynulo, že 25,7 

% dospělé populace ČR má z dětství vlastní zkušenost, která odpovídá některé z forem 

sexuálního zneužívání. Průměrná doba trvání zneužívání byla 2,3  roku a začalo 

v průměrném věku 11,4 roku života dítěte. V 81,7 % byl původcem zneužití muž, ve 

14,4 % žena a u 3,9 % respondentů bylo zneužito dítě mužem i ženou. 55,8 % dětí bylo 

zneužito osobou, kterou znaly, z toho 26,1 % tvořili pachatelé, kteří byli s obětí 

v příbuzenském vztahu. To znamená, že u pouhých 44,2 % pachatelů se jednalo o osobu 

dítěti zcela cizí. Zajímavým zjištěním je také, že 56,7 % respondentů se v době 

zneužívání nikomu nesvěřilo a 48 % respondentů se vůbec poprvé v životě svěřilo až 

během výzkumu. Respondenti byli také dotazováni ohledně způsobu ukončení, u 20 % 

případů zneužívání přestalo buď tím, že se oběť pachateli vyhýbala anebo přestal sám, 

15 % se pachateli vzepřelo, u 9 % se pachatel zaměřil na jiné dítě, u 8 % zneužívání 

pokračovalo i po patnáctém roce života. Zarážející je fakt, že pouhých 1,4 % případů 

bylo zastaveno tím, že bylo nahlášeno na policii a 0,4 % po nahlášení odboru sociální 

péče. 
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3. Problematika sekundární viktimizace u dětských 
obětí trestných činů 

3.1 Oběť z hlediska viktimologie 

Viktimologie je poměrně novou disciplínou a rozvíjí se především jako nauka o 

obětech trestných činů. Jako vědní obor se, kromě jiného, zabývá otázkou pomoci oběti 

trestného činu, osobností a rolí oběti ve vývoji trestného činu, vztahy mezi pachatelem a 

obětí. Viktimnost představuje souhrn předpokladů, které zvyšují pravděpodobnost, že 

se člověk stane obětí trestného činu (každý s sebou nese určitý stupeň viktimnosti, 

nevztahuje se na všechny druhy kriminality). Viktimologie se snaží o vypracování 

poznatků, jak se účinně vyhnout roli oběti a jakými preventivními opatřeními snížit 

riziko ohrožení. Viktimizací se rozumí proces poškozování a způsobování újmy jedinci, 

čímž dochází k přeměně oběti potenciální v oběť faktickou. Viktimizace však má svou 

dynamiku. Psychologické výzkumy dokazují, že viktimizace zpravidla nekončí vlastním 

útokem na oběť, ale na tuto prvotní událost způsobenou vlastním trestným činem, 

navazuje viktimizace druhotná, realizovaná především jednáním institucí a blízkého 

okolí (Čírtková, 1998). 

Prožívání újmy oběti vždy záleží na mnoha faktorech a úzce souvisí s její 

previktimní osobností (tzn. jaké měl člověk osobnostní založení ještě před činem), 

okolnostmi trestného činu (stupeň a míra násilí, hodnocení vlastního chování a chování 

ostatních na místě incidentu), reakcemi okolí na trestný čin a přístupem profesionálů. 

V době po činu existují vhodné časové úseky, kdy lze utlumit devastující dopad 

traumatizujících událostí. V případě, že nedojde ke „zhojení“ může dojít ke vzniku 

PTSP (posttraumatická stresová porucha). Dopad trestného činu na oběť je tedy vždy 

individuální (Čírtková, Červinka, 1994). 

Jednotlivé fáze viktimizace podle Čírtkové a Vitoušové (2007): 

•     Primární viktimizace – újma způsobená pachatelem, vzniká jako přímý a 

bezprostřední důsledek trestného činu. V souvislosti s primární viktimizací se 

hovoří o tzv. primárních ranách, které jsou trojího druhu: fyzická újma, finanční 

újma nebo újma emocionální. 

•    Sekundární viktimizace – újma, která vzniká v důsledku reakcí formálních instancí 

sociální kontroly nebo neformálního sociálního okolí. Jedná se především o 
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traumatizující projednávání věci před soudem, netaktní  a necitlivý přístup 

policistů, chování nejbližšího okolí. Společným jmenovatelem se stává nezájem o 

potřeby oběti a ochranu její důstojnosti. Zainteresovaní odborníci a blízké okolí 

by měli mít vždy na zřeteli, že oběť trestný čin nespáchala. Sekundární rány v této 

fázi viktimizace jsou výlučně psychologického rázu a váží se k trojici pocitů: 

pocit nespravedlnosti (vyšetřování pachatele na svobodě, shovívavé tresty, 

nedostatek informací, odkládané soudní jednání a další), pocit nedůstojnosti 

(důsledek necitlivě vedeného výslechu, ponížení, kontakt s okolím, které dává 

najevo, že oběť má na své viktimizaci podíl), pocit izolace (dochází k vnitřní 

psychické dezintegraci, kontakty s okolím řídnou, vytrácí se přirozenost, 

ignorování faktu okolím, tendence vyhýbat se kontaktům s obětí). 

•    Terciární viktimizace – stav, kdy se jedinec není schopen přiměřeně vyrovnat 

s traumatickou zkušeností, i když z objektivního hlediska došlo k nápravě, 

úzdravě či odškodnění. Může dojít ke změně životního stylu, k absolutnímu 

odklonu od původní životní cesty.  

 

Příčiny sekundární viktimizace (Čírtková, Vitoušová, 2007):  

- Strukturální - vyplývají z formálních předpisů, jedná se např. o setkání oběti 

s pachatelem tváří v tvář při hlavním líčení u soudu. 

- Sociálně psychologické – jedná se především o falešné mýty a stereotypy 

společnosti ohledně obětí trestných činů. Lidé žijí v iluzi zdravého světa, v případě 

setkání s obětí trestného činu se spouští obranný mechanismus, který jim napovídá, že si 

oběť za svou újmu může zcela jistě sama. Ve zdravém světě se nedějí věci jen tak. 

Zároveň s těmito postoji přichází i stigmatizační tendence, kdy se z oběti stává méně 

zdatný jedinec a není proto potřeba se mu nijak zvlášť věnovat a pomáhat. 

- Individuální příčiny – do této oblasti příčin můžeme zahrnout postoje, kognitivní 

schémata lidí, kteří profesionálně nebo soukromě přichází do kontaktu s obětí. Často jde 

např. o fascinaci okolí ohledně průběhu trestného činu, zájem o detaily, oběť se svými 

pocity se ocitá mimo zájem. 

Podpora nejbližšího okolí v době těsně po činu může výrazně napomoci návratu 

oběti zpět do všedního života. Avšak zaběhnutou praxí je strategie okolí fakt trestného 

činu zcela ignorovat a bolestivým tématům se vyhýbat. Čírtková (2004) za 
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kontraproduktivní strategie zacházení s dospělou obětí označuje především tyto dva 

mylné mýty: 

1. oběť musí na spáchaný čin co nejdříve zapomenout, proto je potřeba se 

k ní chovat, jako by se nic nestalo; 

2. oběť je nemocný člověk, pomoc by jí měl klid, odpočinek a vhodné léky. 

Poznatky viktimologie je tedy potřeba šířit nejen mezi odbornou veřejnost, ale též 

mezi běžnou populaci. Na trestný čin se nelze nikdy dopředu připravit, ale lze se 

vyhnout a zamezit některým rizikovým situacím a zároveň umět vhodně pomoci 

člověku v krizi. 

3.2 Diagnostické vyšetření dětské oběti 

Vyšetření sexuálně zneužívaného, týraného nebo zanedbávaného dítěte je 

záležitostí citlivou a z hlediska odborného, humánního i etického, velice náročnou. 

Přístup k řešení problému by měl být komplexní a veškerá šetření zaměřena tak, aby 

nedocházelo k dalšímu poškozování dítěte.  

Pro stanovení diagnózy je nezbytná podrobná zdravotní a sociální anamnéza po 

které by mělo následovat objektivní vyšetření. Jedná se o speciálně medicínské 

vyšetření, kde se sledují možná poranění (časté bývají strangulační rýhy na krku, 

hematomy, oděrky na zápěstí a kotnících). Provádí se též gynekologické vyšetření a 

testy na pohlavně přenosné choroby (Vaníčková et al. 1999). 

Mezi nejčastější psychické příznaky a varovné signály u sexuálně zneužívaných 

dětí patří náhlá a nápadná změna v chování a aktivitě dítěte (přeměna „divokého“ dítěte 

v tiché a naopak), regresivní chování (vrací se ke svým předchozím vývojovým 

zvyklostem), změny v ladění (strach, úzkost, deprese), strach z určitých osob, míst a 

situací, poruchy chování (někdy přerůstá až v delikvenci), sexualizované chování, častá 

masturbace, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a další 

(Problematika sexuálního zneužívání v dětství, 2007).  

Při diagnostice se též využívá anatomických panenek, které představují chlapce, 

dívku a muže, ženu se sekundárními pohlavními znaky. Reakce dítěte zneužitého a 

dítěte, které trauma neprožilo, bývají odlišné. Zneužité dítě často reaguje emotivně, 

negativně vnímá mužskou postavu, s panenkami si nehraje. Kdežto dítě bez prožitého 

traumatu si panenky prohlíží bez emocí, hraje si s nimi, bez problémů je svléká i obléká. 
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Je možné též využít jiných postaviček, figurek z Lega, zvířátek nebo také modelovací 

hmoty a vhodnou diagnostickou metodou jsou též kresebné techniky. Použití 

projektivních technik je velice vhodné obzvláště u malých dětí, které ještě nedokáží tak 

dobře prožitou událost verbalizovat a zároveň dochází k uvolnění atmosféry a lepší 

spolupráci oběti. 

Při vyšetřování dětských obětí trestných činů by se, podle mého názoru, mělo 

vždy jednat interdisciplinárně. Komplexnost a sjednocení přístupů je velice důležitá 

nejen z důvodu šetrnosti vůči psychice dítěte, ale i vzhledem k následnému úspěšnému 

vyšetřování  a zajištění všech práv oběti i obviněného. Výměnu informací, odbornou 

diskuzi a především sjednocení následného postupu, vnímám jako jeden ze základních 

pilířů metodiky vyšetřování dětských obětí trestných činů. V praxi se tomu tak neděje, 

dítě spadá během vyšetřování hned pod několik resortů (MŠMT, MPSV, MV) a státních 

i nestátních institucí, které si vzájemně nepředávají informace a jejich úkony a šetření se 

mnohdy překrývají. Jedná se o známý fakt, ale požadavek interdisciplinarity u nás 

doposud nebyl zakotven do právní úpravy a ve většině řešených případů se ještě ani 

nestal přirozenou a samozřejmou potřebou jednání odborníků. 

 Součástí diagnostického pohovoru bývá psycholog, lékař, sociální pracovník, 

kriminalista, případně pedagog nebo zástupce neziskové organizace. Diagnostický 

rozhovor by měl být zdrojem dalšího vyšetření a měl by ho provádět člověk zkušený 

s hlubokými znalostmi vývojové psychologie. Diagnostický proces by měl vyústit 

v prognózu případu, z níž plynou návrhy na pomocná, ochranná, terapeutická a další 

opatření ve prospěch dítěte. Důležitá je také úzká spolupráce s rizikovou rodinou, její 

pomoc a podpora, samotné direktivní represivní prostředky nebývají řešením. 

Rozhovor s dítětem by měl být nahráván na videozáznam. Především z důvodu 

zabránění sekundární viktimizace dítěte opakovanými výslechy, ale zároveň také 

z důvodu možné konzultace s dalšími odborníky. 

3.3 Specifika sekundární viktimizace u dětských obětí 

Specifika sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činů úzce souvisí 

s činností státních orgánů po zjištění mravnostního trestného činu. Každé zneužité dítě 

je především obětí kriminálního jednání a proto si zasluhuje zvláštní a citlivý přístup. 

Zdrojem strádání oběti nebývá jen samotný trestný čin, ale především to, co se děje po 

něm. Mezi základní faktory sekundární viktimizace patří neakceptování situace, že se 
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dítě stalo obětí a dochází ke zpochybňování, zda se skutek vůbec stal a zda si oběť vše 

nevymyslela, případně nebyla někým navedena. Plně respektuji fakt presumpce neviny 

obviněného a úlohu policejního orgánu, který má před sebou trestní oznámení a teprve 

dochází ke sběru důkazů a dokládání objektivní pravdy. Avšak domnívám se, že by 

mohlo ze strany orgánů činných v trestním řízení docházet ke spravedlivějšímu přístupu 

k osobě domněle poškozené a například výslech potenciální oběti probíhat v atmosféře 

důvěry. V praxi jsem se několikrát setkala s jednáním policistů, kteří se místo přijetí 

trestního oznámení rozhodli nejdříve oběť poučovat o negativech a důsledcích podání 

takového oznámení, koho všechno to může poškodit a že šance na úspěch je mizivá. 

Mé zkušenosti dokládá i Želásko (2005), který hovoří o druhotné viktimizaci dále 

způsobené necitlivým a lhostejným přístupem k dětské oběti, kdy vyslýchající, rodič 

nebo kdokoliv z okolí dítěte nejsou ochotni naslouchat, rozptylovat možné obavy, 

pomáhat při reprodukci zažitého. Nevhodně mentorují s poukázáním na spoluvinu oběti 

a možné důsledky oznámení. Sekundární viktimizace se pak dále může objevit 

například v případech opakovaných a dlouhotrvajících výslechů nebo necitlivé 

konfrontace oběti s obviněným. V důsledku vyšetřování probíhajícího v této zjevné 

atmosféře nedůvěry k dětské výpovědi, obviňujícího chování okolí a nestability 

prostředí, dochází u dítěte k pocitu opuštěnosti, izolace a ztráty lásky ze strany 

nejbližších.  

Zneužité dítě se po podání trestního oznámení dostává do mašinérie činnosti 

státních orgánů, kde dochází k opětovnému vybavování a reprodukci toho, co se stalo a 

mělo by být co nejdříve zapomenuto. § 102 trestního řádu ukládá orgánům činným 

v trestním řízení přihlížet při výslechu svědka, pokud je jím osoba mladší patnácti let, 

k okolnostem „jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě 

ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba provádět zvlášť šetrně a po obsahové 

stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat“ (viz. 

kapitola 1.3 Aspekty trestního práva). 

Pokud tedy není dítěti dovoleno zapomenout na traumatický zážitek neustálým 

oživováním v paměti opakovanými výslechy, může dojít k rozvinutí tzv. 

posttraumatické stresové poruchy PTSP (úzkostná porucha, která je reakcí na extrémní 

traumatickou zkušenost). „Jedním z pozdních následků traumatizace v dětství je 

protrahovaná posttraumatická reakce, kterou mimo jiné charakterizuje kompulzivní 

znovuprožívání traumatické události ve formě flashbacků. Znovuprožívání traumatu se 
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oběť snaží předejít snahou vyhýbat se situacím připomínajícím traumatickou událost. 

V případech sexuálního zneužívání v rodině je tato obrana poměrně neúčinná. Častějším 

obranným mechanismem je disociace reality.“ (Weiss et al., 2000, s. 104) 

Hloubka a prožívání posttraumatické stresové poruchy jakožto následku 

sexuálního zneužívání je individuální, ale úzce souvisí s věkem oběti při zahájení 

zneužívání, délkou a frekvencí zneužívání, formou násilí a vazbou mezi abusorem a 

obětí. 

Až na výjimky mají děti se zvládnutím trestného činu na nich páchaném velké 

problémy. Někdy svůj emocionální zmatek disimulují a své pocity a potíže zakrývají. 

Ve chvíli, kdy dítě nemá zjevné příznaky, tak se okolí mylně domnívá, že dítě je zdravé 

a v pořádku. Může však docházet k tzv. sleeper efektu, kdy se důsledky viktimizace 

mohou projevit až mnohem později v některé ze zátěžových situací (Čírtková, 

Vitoušová, 2007). 

3.4 Výslech dětského svědka - oběti trestného činu 

Výslech je zvláštní formou komunikace mezi lidmi založenou na asymetrickém 

postavení účastníků. Jedná se o direktivní formu, kdy průběh a směřování je určováno 

vyšetřovatelem. Má některé společné rysy s rozhovorem diagnostickým. Průběh a 

výsledky jsou určovány především osobnostmi účastníků, prostředím a atmosférou 

spojenou s taktikou výslechu. Pocit bezpečí může eliminovat spouštění obranných 

mechanismů ve chvílích ohrožení (Netík, Netíková, 1991). 

Prostředí, ve kterém výslech dítěte probíhá je nezanedbatelnou složkou úspěšného 

výslechu. Mělo by se jednat o příjemnou a pohodlnou místnost vybavenou koberci a 

hračkami, kde se dítě cítí v bezpečí. Celková atmosféra by měla být emocionálně 

pozitivní. Podpoří se tím snížení úzkosti dítěte, v opačném případě se mohou spustit 

obranné mechanismy a výpověď se tak může znehodnotit. Velice nevhodný je také tlak 

na dítě ve snaze získat validní svědectví. Zde se dostáváme k zásadnímu dilematu celé 

mé práce. Potřeba získat validní svědectví je základem pro spravedlivý proces. Kvalitní 

výpověď dítěte získáme důkladným šetřením, často opětovně viktimizujícím. Otázky, 

týkající se problematiky hodnocení věrohodnosti a jejích specifik, proto řeším i 

v dalších kapitolách.  

 

- 26 - 



Bakalářská práce  Problematika sekundární viktimizace u 
dětských obětí trestných činů  

3.4.1 Předmět dokazování 

U sexuálního násilí naplňujícího znaky skutkové podstaty pohlavního zneužívání 

podle § 242 TrZ nebo § 243 TrZ vlastních i nevlastních dětí se předmět dokazování 

podle Konráda a Banga (2007) zaměřuje na tyto skutečnosti:  

zda došlo k souloži nebo jiné formě pohlavního styku; způsob pohlavního 

zneužívání; kdy, kde a v jakém časovém období docházelo ke zneužívání oběti; věk 

oběti; identifikace pachatele a jeho trestní odpovědnost; identifikace oběti a její vztah 

k pachateli; vztah závislosti na pachateli a jeho formu; skutečnost, zda byla oběť 

pachateli svěřena k dozoru, z jakého důvodu, případně kým; motiv jednání pachatele; 

následky způsobené oběti jednáním pachatele; podmínky umožňující nebo přispívající 

k možnosti páchání trestné činnosti. 

3.4.2 Průběh výslechu 

Vyšetřovatel provádějící výslech by se měl zdržet hodnotících soudů a být citlivý 

na své chování vůči vyšetřovanému. Jakékoliv signály protipřenosu (nevyřešeného 

emocionálního problému) a nesympatií vůči dítěti, by měly  vést ke změně 

vyšetřujícího. Jeho úkolem je zjistit materiální pravdu, která nesmí být ovlivněna 

subjektivním hodnocením. 

Před samotným vyšetřením se doporučuje vyslechnout nejdříve dospělé 

zúčastněné osoby, což vyslýchajícímu umožní lépe navodit dojem, že již vše ví. Dítě 

pak vypovídá zpravidla ochotněji. Většina případů dětských svědectví se týká 

sexuálního zneužívání. Při výslechu je tudíž vhodné začínat spíše u první ataky 

obtěžování (první případy jsou pociťovány obvykle méně traumaticky, později pachatel 

své útoky graduje). Vyšetřující by měl postupovat empaticky a s trpělivostí, přihlížet 

k rychlé unavitelnosti dítěte, nebránit jeho pláči, potvrzovat, že jej nikdo neodsuzuje a 

může v klidu a bezpečí hovořit o věcech, o kterých se většinou stydí hovořit (Čírtková, 

Červinka, 1994). 

Jako pomoc při výslechu dětského svědka se v České republice využívá 

patentovaných loutek „Jája a Pája“ (viz. Příloha č.2). Tyto demonstrační pomůcky 

vznikly z iniciativy pracovníků služby kriminální policie jakožto obdoba loutek 

amerických. V současné době se školí specialisté a existují metodiky postupu práce 

s těmito pomůckami, především z důvodů správného získávání  informací a možnosti 

jejich následného využití jako důkazů. 
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Vychází se z principu, že hra je vlastní téměř všem dětem a především hra 

s předměty a praktická manipulace s nimi je nejbližším komunikativním prostředkem. 

V rovině symbolické může hračka vystupovat za dítě samotné. Demonstrační loutky se 

stylizovanými mužskými a ženskými orgány jsou velkým pomocníkem především při 

výslechu sexuálního zneužívání malých dětí, které nejsou ještě zcela schopny 

komunikovat a pojmenovávat věci pravými jmény nebo u dětí nemluvících, mentálně 

postižených a dětí s komunikačním blokem. Děti na nich mohou projektivním 

způsobem, bez dalšího výrazného stresu z podrobného slovního popisu, demonstrovat 

sexuální praktiky a jednání na nich spáchané (viz. Příloha č.3). Snadná manipulace 

s loutkou tak obchází možné bariery vzniklé traumatizací a zamezuje chybám vzniklým 

v rozhovoru při užívání  výrazů, které dítě nemusí znát (Želásko, 2005). 

3.4.3 Osoba přibraná 

„Osoba přibraná“ by dle § 102 trestního řádu měla dohlédnout na to, aby 

vyslýchajícím policistou  byly dodrženy následující zásady (Sociálně právní 

propedeutika, 2008): 

• poučení dítěte o rozdílu mezi očitým svědectvím, zprostředkovaným 

svědectvím a osobními úvahami 

• poučení dítěte o možnosti požádání zopakování otázky, které nerozumělo 

• používání slov a slovních obratů ze slovníku dítěte, dítěti by mělo být vše 

srozumitelné a jasné, potřeba ujednotit názvy pro pohlavní orgány 

• ponechání dostatečného času pro odpovědi dítěte 

• vyjadřování v jednoduchých větách, které obsahují pouze jednu otázku, 

nepředkládat složitá souvětí  

• používání otázek s otevřeným koncem 

• vyhýbání se otázkám uvozovaným zápory a otázkám sugestivním 

• vyhýbání se používání zájmen ve větách, aby se zamezilo nejasnostem 

ohledně záměn osob  

• nehodnocení dítětem popisované události z morálních hledisek 

• neposuzování jednání dítěte ani obviněného. 
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Otázku přítomnosti dalších osob u výslechu řeší samostatně policejní orgán. 

Zákon na to myslí pouze v § 102 trestního řádu, kdy k výslechu má být vždy přibrán 

pedagog nebo jiná osoba mající zkušenost s výchovou mládeže. Přítomnost rodičů nebo 

jiných osob odpovědných za výchovu dítěte není jejich právním nárokem. Rodiče 

mohou mít spíše negativní vliv na správnost vedení výslechu, dítě se před nimi může 

ostýchat vypovídat. Obzvláště kontraproduktivní může být situace, kdy by se výslechu 

účastnil rodič, který je potenciálním pachatelem deliktu. 

Další osoby, které mohou být přítomny u výslechu jsou především soudní znalec 

(pokud je přibrán ke zkoumání věrohodnosti výpovědi dítěte), obhájce obviněného, 

státní zástupce a soudce pokud se jedná o neodkladný úkon. Z důvodu velkého množství 

osob přítomných u výslechu může docházet k sekundární viktimizaci označované jako 

systémové týrání. Vhodné je proto, aby se v zorném poli dítěte nacházel pouze 

vyslýchající a přibraná osoba. Nejlepší je však využití speciálních výslechových 

místností s jednocestným zrcadlem. 
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4. Hodnocení věrohodnosti dětského svědka 
Otázky hodnocení věrohodnosti dětských výpovědí představují jednu 

z nejvýznamnějších a nejobtížnějších problematik forenzní psychologie. O obzvláště 

citlivou záležitost jde v případech vyšetřování trestného činu sexuálního zneužití. Jedná 

se totiž o tzv. „intimní delikt“, odehrávající se většinou pouze mezi dvěma osobami – 

pachatelem a obětí. Tudíž ve chvíli, kdy chybí důkazy mající objektivní hodnotu 

(gynekologické vyšetření, biologické zkoumání oděvů aj.), se stává jediným důkazním 

prostředkem pro trestní stíhání právě výpověď dítěte. 

Výpověď je v podstatě verbálním vyjádřením vzpomínek na nějakou trestně 

právní významnou událost. Předpokládá příjem, uložení a aktualizaci informace. Do 

tohoto procesu se však vkládá osobnost subjektu  a její kognitivní, emocionální a 

motivační komponenty (Mečíř, 1988). Je proto důležité rozlišovat a hodnotit, zda si 

daná osoba, jež výpověď podala, nevymýšlí a nakolik je její verze líčení události reálná. 

Věrohodnost je v podstatě pouhá pravděpodobnost, že výpověď odpovídá skutečnosti. 

Proto se domnívám, že znalecký posudek by měl být jen jedním z důkazních prostředků, 

který by napomáhal soudu k odhalení pravdy. 

V současné době se věrohodnost hodnotí ze dvou úhlů pohledu (Čírtková, 1998, 

Mečíř, 1991, Netík, Netíková, 1991): 

• Obecná věrohodnost – schopnost podat obecně věrohodnou výpověď. 

Hodnotí se osobnost, intelekt, paměť, percepce, pozornost, emocionální 

procesy, motivační vzorce, anomální skladba osobnosti. Je dána 

schopností jedince zaregistrovat určitou realitu, uložit ji do paměti a 

reprodukovat ve formě vzpomínky. 

• Specifická věrohodnost (někdy se též označuje jako věrohodnost 

speciální) – týká se výpovědi samotné a označuje míru, v níž konkrétní 

tvrzení splňují kritéria stanovená pro věrohodnost výpovědi. Je vztažena 

k dané kauze a představuje míru pravděpodobnosti, že se inkriminovaná 

událost skutečně stala. 

Vztah mezi obecnou a specifickou věrohodností však nemusí být vždy 

symetrický. Obecně nevěrohodná osoba může v konkrétním případě podat věrohodnou 

výpověď a naopak vysoce věrohodná osoba může za určitých okolností vypovídat křivě. 

Existují různé typy osobností (Šrutová, 2001), které aniž by měly paticky narušené 
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poznávací funkce, podávají výrazně méně důvěryhodnou výpověď. Jedná se především 

o histrionské osobnosti (zvýšená potřeba vyniknout, být v centru zájmu, upoutat 

pozornost) a zneuživatele psychoaktivních látek. U lidí se závažnými duševními 

poruchami (psychózy, demence, těžké mentální defekty) se posuzování věrohodnosti 

vyžaduje pouze výjimečně.  

4.1 Výzkumy ohledně hodnoty dětských výpovědí 

Pro forenzní psychologii počátku 20. století byla typická téměř absolutní skepse 

vůči schopnosti dětí vypovídat shodně s realitou. Soudní experti Francouz A. Binet a 

Němec W. Stern zastávali názor, že výpověď dětského svědka je nepřesná a zatížená 

množstvím chyb (především hovořili o problematice přirozených tendencí dětí dotvářet 

si realitu ve fantazijních představách později vydávaných za skutečné).  

Současní výzkumníci – především Parker se svým kolektivem (1989) a Fivush 

(1991 potvrdil) však na základě empirických šetření dospěli k opačnému názoru - školní 

děti jsou s to podat dokonce lepší výkon než vysokoškoláci, zvláště pokud jde o 

reprodukci okrajových dat. Děti při vnímání méně filtrují a proto jsou schopné 

postřehnout a do paměti uložit mnohem více drobných detailů. Zároveň se zdůrazňuje 

důležitost emocionálně pozitivní atmosféry výslechu pro důkazní hodnotu a spolehlivost 

dětské výpovědi (Netík, Netíková, 1991). 

Tyto výzkumy zároveň poukazují, že experimentální formou se dosud nepodařilo 

prokázat snazší ovlivnitelnost paměťového výkonu dítěte sugescí vyslýchajícího. Pokud 

však vycházíme ze znalosti dětské vývojové psychologie, je dokázáno, že sugestibilita 

(schopnost přijímat nekriticky, automaticky a bezděčně cizí názory za své a převádět je 

do vlastního chování a prožívání) je závislá kromě jiného i na věku. V dětství je logicky 

vyšší, s přibývajícím věkem ubývá. Proto při výslechu dítěte musíme být velmi 

obezřetní a otázky formulovat pečlivě tak, aby předem nenaznačovaly směr, kterým se 

má odpověď ubírat. Vyslýchající tudíž musí být pro dítě verbálními i neverbálními 

prostředky komunikace srozumitelný, jinak se dítě ve snaze vyhovět jeho očekávání 

dopouští výpovědi podle toho, co se domnívá, že se po něm vyžaduje. 

Manželský pár psychologů Everstineových dospěl na základě bohaté klinické 

zkušenosti k názoru, že většina dětských obvinění dospělých ze sexuálního útoku je 

validní, zvláště pokud jde o pachatele mimo rodinu dítěte. Obezřetnost vyšetřovatele je 

na místě ve chvíli, kdy obviněným je některý z členů užší rodiny, především otec nebo 
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matka, kteří jsou aktuálně v konfliktu nebo procházejí vleklou krizí (většinou v období 

rozvodového řízení). Může docházet k indoktrinaci druhým rodičem nebo obecně 

osobou, na níž je dítě emocionálně závislé (Netík, 1998).  

Zanedbatelný není ani motiv dítěte a zvažování výhod, které mu případně 

z obvinění potenciálního pachatele mohou plynout. 

4.2 Věrohodnost obecná a specifická 

Šebek (1991) uvádí jednotlivé charakteristiky a zkoumané oblasti týkající se 

posuzování věrohodnosti výpovědi:  

• Věrohodnost obecná je vlastnost osoby, která teoreticky zahrnuje neuzavřenou 

množinu výpovědí o realitě různé povahy a posuzujeme ji podle několika 

charakteristik. 

Věk zkoumaného – je jedním z důležitých faktorů. Autor uvádí, že děti do pěti let 

jsou nejen snadno sugestivně ovlivnitelné, ale především  u nich není dost ostré 

rozlišení mezi fantazií  a realitou. Zároveň nelze spoléhat na časové charakteristiky a 

frekvence událostí. Pouze u výpovědi bezprostředně po činu může být svědectví takto 

malých dětí důvěryhodné a zároveň obsahovat i detaily, které mohou pachatele 

spolehlivě usvědčit. Avšak  ke znalci se dítě většinou dostává až po uplynutí delší doby 

a spolu s fantazií přichází i neochota vypovídat a připomínat si tak mnohdy traumatické 

zážitky. Dítě se může stydět nebo být ovlivněno blízkými osobami. Jako další 

nedostatečně důvěryhodné uvádí autor dívky v prepubertě v případech, kdy se vyšetřuje 

domnělé nebo skutečné sexuální zneužití. 

Rozumová úroveň zkoumaného – snížený intelekt a rozumové schopnosti snižují 

obecnou důvěryhodnost. 

Úroveň mravního vývoje – lži mohou snadno použít děti nevyspělé a mravně 

narušené. 

Emotivita – sugestibilita a snadná ovlivnitelnost snižuje obecnou věrohodnost. 

Specifické motivační rysy – touha soustředit na sebe pozornost, přání vyniknout, 

pomstychtivost, všechny tyto sklony se mohou podílet na snížení obecné věrohodnosti. 

Dalším může být bájivá lhavost, což je hysterický osobnostní rys, kdy dítě více méně 

svým smyšlenkám věří, zatímco u obyčejné lži ví, že pravdu nemluví. 
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Integrita osobnosti a její psychopatologie – psychický stav a tím i obecná 

věrohodnost mohou být bezprostředně po činu i v době zkoumání významně narušeny. 

Je proto dobré, když znalec kombinuje a syntetizuje informace z různých zdrojů 

(anamnéza o rozumovém, mravním, citovém a osobnostním vývoji dítěte a o jeho 

prostředí, zdravotní anamnéza). Ke stanovení rozumové úrovně se užívají Wechslerovy 

inteligenční soubory a Stanford – Binetova škála (u dětí mladších a mentálně 

postižených). Motivační a emoční vlastnosti se rozkrývají především za pomoci 

projektivních metod, technik TAT, dotazníků J.E.P.I., HSPQ. Avšak autor zde 

upozorňuje na vyvarování se mechanické interpretaci, ke které takové metody svádí. 

Nelze uvádět rovnítko mezi vysokým lži – skóre a nevěrohodností. 

• Věrohodnost specifická – je pravděpodobnost, že daná konkrétní výpověď 

odpovídá skutečnosti. Vychází se z protokolované výpovědi ve spisech a 

doplňuje o vlastní záznam výpovědi zkoumaného. Základem pro posuzování 

specifické věrohodnosti je tedy komparace více výpovědí zkoumaného. 

Znalec by se, dle autora, měl soustředit na následující kvality výpovědi: 

Přiměřenost výpovědi z hlediska obsahu – zda se popisovaná událost opravdu 

mohla stát tak, jak je popisována. 

Přiměřenost jazyka – je důležité, jak se dítě vyjadřuje, zda jsou jeho výrazy 

přiměřené věku a osobnosti. 

Souhlasné vylíčení děje – zda dítě vypovídá stejně i s časovým odstupem a je 

odolné vůči sugestivním otázkám. 

Přiměřenost či nepřiměřenost citového doprovodu při líčení událostí. 

Obsah a forma prvního sdělení události. 

Motivační a interpersonální kontext výpovědi – proč by zkoumaný měl případně 

důvod nevěrohodné výpovědi. 

Čírtková (1994) ohledně psychologického hodnocení specifické věrohodnosti 

uvádí, že v podstatě neexistuje jednotné, univerzálně použitelné schéma postupu. 

Psycholog se zpravidla soustředí na porovnávání jednotlivých výpovědí a sledování 

jejich změny v čase. Prověřuje pravděpodobnost hetero nebo autosugesce a možné 

důvody křivé výpovědi, kterými může být např. strach, msta, zištnost, ochrana jiné 

osoby a jiné. 
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4.3 Náležitosti výpovědi pro posuzování věrohodnosti 

Pro kvalitní posuzování věrohodnosti výpovědi dítěte se nejdůležitější stává jeho 

první výpověď ve chvíli, kdy je předvedeno k někomu oficiálnímu. Výpovědi by měl 

vždy být přítomen svědek (nejlépe psycholog, pedagog, sociální pracovník, viz. kapitola 

3.4.3 Osoba přibraná). Institut právního zástupce dítěte u nás dosud nebyl zaveden. 

Rodič se jako svědek nedoporučuje – může dítě inhibovat, případně jej svou přítomností 

ve výpovědi ovlivňovat. 

Nejcennějším materiálem pro vypracovávání posudků bývá úplné, samostatné a 

spontánní vylíčení události, popřípadě i její sepsání  a nakreslení. Vyšetřující by se měl 

přizpůsobit sémantické úrovni vývojové fáze dítěte. Zároveň by se měl snažit do 

výpovědi příliš nezasahovat, pouze s upřesňujícími a konkretizujícími dotazy. Časté 

dotazování totiž většinou dítě přivádí ke snaze vyhovět a odpovědět i za cenu 

smyšlenky. Falešné odpovědi si nepamatuje a při dalším setkání je již nevypoví anebo je 

naopak může podržet a stávají se trvalou součástí jeho verze. Další otázky by měly mít 

spíše vyzývací formu. Úkolem je také zjistit, které z popisovaných událostí viděl a 

slyšel zkoumaný opravdu sám a které mu již byly podsunuty nebo se staly jeho 

subjektivní domněnkou. Vždy je nutné se zabývat motivací a interpersonálním 

kontextem z důvodu rozlišení účelových lží. 

Eva Malá (2001) potvrzuje, že vzhledem ke složitosti problematiky věrohodnosti 

dětí, je nutné dítě vyšetřit opakovaně a znalec by měl zjistit, zda se u výroků dítěte jedná 

o jeho vzpomínky a pozorované události nebo zda se jedná o naučené výpovědi, 

vyslechnuté hovory a sugestivní ovlivnění okolím. Dítě po 6. roce života již ví, co je 

reálné a co vymyšlené, dokáže rozlišit pravdu a lež. Děti mladšího školního věku 

obecně vypovídají nejblíže realitě. U dětí mladších se střetáváme s problémem jejich 

rozlišení kategorie reálně žité a fantazijní. U adolescentů a starších školáků zase pro 

změnu může dojít k prolnutí reality s představou. 

U pravdivých výpovědí nedochází s časovým odstupem k jejich změnám. Mohou 

však být doplňovány, což má souvislost s navracením deklarativní (explicitní, 

vyvolatelné) dlouhodobé paměti. Při rekonstrukci jednotlivých případů narativním 

způsobem může dojít k opětovnému vyvolání traumatické události a nových detailů.  
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4.4 Orientační kritéria pro hodnocení věrohodnosti 

Věrohodnost výpovědi se nedá nikdy zcela určit. Dokonce i některé ze znaků 

obecně platných a empiricky doložených poukazujících na nevěrohodnou výpověď, 

neplatí vždy. Je proto v každém případě potřeba zasazovat zjištěné údaje do 

individuálního kontextu šetření každého jedince.  

Čírtková (1998) ve své monografii uvádí kritéria pro orientační i odborné 

posuzování věrohodnosti. Jedná se o kritéria obecné věrohodnosti, motivace 

vyslýchaného lživě vypovídat z vnitřních pohnutek (např. z nenávisti, lásky, strachu, 

potřeby uznání) či vnějších situačních sociogenních tlaků (např. hrozícího rozpadu 

rodiny, vydírání, ztráty určité výhody). Nejrozsáhlejší skupina kritérií se orientuje přímo 

na oblasti chování vyslýchaného při výpovědi. Rozlišuje se oblast verbální (obsah dané 

výpovědi, způsob sdělování včetně paraverbálních či paralingvistických momentů) 

a nonverbální (doprovodné nonverbální chování a psychofyziologické jevy). 

K pozitivním verbálním obsahovým kritériím patří například uvádění detailů 

(eventuálně komplikací), originálních individuálních prožitků včetně emočních 

s určitými kvalitami, někdy vylíčení nepochopení kriminálního děje, výskytu asociací 

podobnosti, trvající konstantnost podstatného jádra události, rozšiřování výpovědi 

o nepodstatné detaily. 

K negativním příznakům lživé produkce řečového chování uvádí autorka příznaky 

zadržování informací (jimiž by vyslýchaná osoba mohla a měla disponovat), vypouštění 

rozporuplných částí své vlastní výpovědi, útěk od podstatných otázek zamlžováním 

nebo nepodstatnými detaily, kladením vlastních otázek vyslýchajícímu, užívání vágních 

a nepřesných formulací, příznaky servilnosti k vyslýchajícímu, sebejistota v chování, 

snaha jevit se v ještě lepším světle, stereotypní opakovaná sdělení bez jakýchkoliv změn 

v drobných detailech. 

Nonverbální kritéria odhalování lživých výpovědí jsou odvozena ze signálů, které 

jsou ovšem situačně víceznačné a validní pouze v kontextu slova mluveného. Jedná se 

především o strukturální zlom v chování vyslýchané osoby, jenž spočívá ve změnách 

standardu „řeči těla“ (např. mizí dřívější gestikulace, dialekt přechází do spisovné 

češtiny, dochází k „přehrávání“ až do hlasité teatrálnosti nebo naopak do mdlé přehnané 

bezmoci s tichým hlasem). Emocionální doprovod, jeho případná absence nebo 

přehrávané „vylévání“ emocí může nasvědčovat stylizované, neupřímné výpovědi. 
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Autorka zde však upozorňuje na tzv. „fenomén izolace“, kdy traumatické zážitky 

negativní povahy „opouzdří“ obranné psychické mechanismy a tento stav vede k určité 

zdánlivé apatii a netečnosti k tomu, co se přihodilo.  

U odhalování trestných činů, především ohledně syndromu CAN (Child Abuse 

and Neglect), se často setkáváme s tím, že děti berou svá obvinění zpět. Může se jednat 

o nátlak ze strany okolí a stažení dítěte zpět do intimity. Neznamená to, že by se vždy 

muselo jednat o obvinění falešné. Avšak případů falešných obvinění začíná, obzvláště 

v poslední době, přibývat v souvislosti s četností rozvodů a novodobých praktik 

poškozování druhé strany z důvodu zlepšení pozice před soudem při svěřování dětí do 

péče.  

 

Pavlovský (2001) popisuje falešná obvinění: 

zinscenovaná rodičem (většinou matkou) 

- Jde o vážnou duševní chorobu, kde jde vlastně o bludné zpracování partnerova 

chování, psychotickou produkci. 

- Jde o částečně účelovou misinterpretaci chování obviňovaného rodiče, kde 

běžné, mazlivé a afektivní projevy jsou posuzovány jako sexuálně abnormní. 

- Jde o přímou instruktáž dítěte proti obviňovanému rodiči formou účelového 

lhaní. 

zinscenovaná dítětem 

- Fantazijní zpracování chování rodiče, které je prezentováno jako realita. 

- Misinterpretace chování rodiče. 

- Účelová lež. 

U dětí, které byly opravdu zneužité se při výpovědi vyskytují rozpaky, strach, 

mají pauzy při líčení zneužití a postupně ve své výpovědi přidávají detaily. Podezření na 

falešné obvinění přichází ve chvíli, kdy dítě při líčení události používá slovník 

dospělých neodpovídající jeho věkové úrovni, není schopno uvést specifické detaily, 

udává málo podrobností; stereotypně a bez emočních odpovědí opakuje smyšlený 

příběh. 
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Mečíř (1988) předpokládá dobrou specifickou věrohodnost v následujících 

případech: 

• nezjistí se žádné protimluvy k dřívějším výpovědím, 

• dítě je schopné líčit prožité události tak, že vše je rekonstruovatelné, bez 

objektivně prokazatelných nemožností, 

• emoční pozměňování je vyloučeno, 

• je vyloučeno sugestivní ovlivňování (dospělými, dětmi, dřívějšími výslechy), 

• je vyloučen přenos dřívějších sexuálních zážitků na tuto situaci, 

• nesmí být zjištěny výmysly pro prosazování se nebo pro strach z trestu. 

 

Soudní znalec většinou nemůže prokázat zda výpověď dítěte je pravdivá nebo 

nepravdivá, ale pouze může prokázat míru pravděpodobnosti, zda se jedná o výpověď 

věrohodnou a zda se vypovídaná událost skutečně stala. Soudu dodává podklady 

pomocí nichž a dalších důkazů a informací by se mělo rozhodovat. K těmto posudkům 

se však, dle mého názoru, v našem soudnictví přihlíží s velkou vahou, zvláště tam, kde 

není dostatek důkazních materiálů. Jakmile však vznikne podezření na sníženou 

věrohodnost dítěte, měl by podle Mečíře (1988) znalec ve svém posudku uvést 

formulaci typu: „výpověď nezletilého naprosto nepostačuje jako jediný důkaz trestného 

činu“. 

Velkou službou pro dokazování věrohodnosti by bylo vyžádání posudku soudu od 

dvou různých psychologů, nejlépe psychologa i psychiatra. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

5. Charakteristika zkoumaného jevu 
V praktické  části své bakalářské práce jsem se rozhodla pro empirické šetření 

v oblasti forenzní psychologie, pedopsychiatrie a klinické psychologie. Jedná se o 

přiblížení poznatků a profesních postojů soudních znalců hodnotících věrohodnost 

výpovědí dětských svědků – obětí sexuálního zneužívání. Sekundární viktimizace je jev, 

kdy se dítě stává nejen obětí trestného činu jakožto primární ataky, ale zároveň se stává 

obětí netaktního a necitlivého přístupu ze strany vyšetřovatelů a blízkého sociálního 

okolí. Dítě se dostává do mašinérie vyšetřovacího procesu, kdy bývá mnohdy velice 

neodborně a opakovaně dotazováno na traumatický zážitek. Centrem zájmu výzkumu se 

tedy stali soudní znalci hodnotící věrohodnost dětského svědka, jakožto významný 

článek procesu posuzování „intimních deliktů“ bez objektivních důkazů a jakožto 

možný zdroj sekundární viktimizace. 

Výzkumné cíle se opírají o teorii Halfarové a Pötheho (1999), která tvrdí, že  

odborné a profesionální vedení diagnostického rozhovoru s dítětem, založeného na 

klinicky ověřených podmínkách, může předcházet sekundární viktimizaci. Já se navíc 

domnívám, že provedení takového maximálně objektivního rozhovoru může zároveň 

umožnit následné průkaznější hodnocení věrohodnosti dětské výpovědi soudními znalci. 

Vedení rozhovoru při verifikaci sexuálního zneužití dítěte (Halfarová, Pöthe, 

1999, s. 22): „Ústředním problémem pomoci sexuálně zneužívanému dítěti je problém 

diagnostického rozhovoru. Ve většině případů CSA (Child Sexual Abuse) chybí fyzický 

nález ve smyslu pozitivního gynekologického či pediatrického nálezu, který by 

zneužívání potvrzoval, podobně jako je tomu například u případů tělesného týrání 

dítěte. Diagnostický rozhovor slouží jako hlavní zdroj potvrzení nebo vyloučení 

pohlavního zneužití. Není proto divu, že právě tato náročná procedura je objektem 

zvýšeného zájmu a sledování z řad těch, kteří by se z jakýchkoli důvodů mohli cítit 

ohroženi. Hlavní oblast obav se soustředí kolem možnosti předpojatosti vyšetřujícího a 

z ní vyplývající neobjektivity vedeného vyšetření. Není pochyb o tom, že neodborně 

vedené interview v případě falešného obvinění může vést k nespravedlivému potrestání 

nevinného člověka, tato možnost se však v kontextu právní nepřízně vůči dětem jeví 

jako spíše výjimečná. Nízkou profesionalitou vyšetřujících pracovníků jsou poškozeny 

především samotné vyšetřované děti. Poškození a ublížení dítěti v případě 
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neobjektivního pohovoru vede k jeho další traumatizaci vyplývající jednak z nutného 

opakování a následného zpochybňování jeho výpovědí, jednak z možnosti dalšího 

zneužívání. Profesionální vedení diagnostického rozhovoru tedy zaručuje nejenom 

maximálně možnou míru objektivity, ale zároveň chrání dítě před sekundární 

viktimizací.“ 
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6. Metodologie 
Pro výzkum se využilo poznatků kvalitativní metodologie, která umožňuje 

přiblížit a popsat dané jevy z hlediska kvality subjektivního vnímání a nahlížení 

jednotlivců. Kvalitativní výzkum pomáhá rozumět pozorované realitě. Cílem 

kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového porozumění na základě 

získaných dat a existujících pravidelností mezi nimi. (Disman, 2000).  

Jelikož se pro sběr dat zvolila výzkumná sondu, nedošlo k teoretické saturaci. 

Výzkum by si při ambici teoretického nasycení vyžadoval metodologické vedení a větší 

nároky na časovou dotaci výzkumníka i respondentů. 

6.1 Cíl výzkumné sondy 

Hlavním výzkumným cílem je přiblížit systém vypracovávání soudněznaleckých 

posudků v oblasti forenzní psychologie, pedopsychiatrie a klinické psychologie ohledně 

hodnocení věrohodnosti výpovědi dětského svědka jakožto oběti trestného činu. Dále 

jde o zjištění subjektivních postojů a názorů jednotlivých soudních znalců ohledně 

sekundární viktimizace a významu jejich posudků. 

 

6.1.1 Výzkumné otázky 

• Jak hodnotí soudní znalci v oblasti forenzní psychologie, pedopsychiatrie a 

klinické psychologie věrohodnost výpovědi dětského svědka, který se stal 

obětí trestného činu sexuálního zneužívání?  

• Jaké z indikátorů jsou pro soudní znalce rozhodné pro přiklonění se ke 

spíše věrohodné či nevěrohodné výpovědi?  

• Jaký zaujímají soudní znalci postoj k opakovaným a neodborně vedeným 

výslechům a vyšetřením dětského svědka z pohledu sekundární 

viktimizace? 

• Jak vnímají a hodnotí soudní znalci význam a váhu svých posudků? 

• Jak dostát spravedlivého soudu aniž bychom dětského svědka sekundárně 

viktimizovali? Kde se nachází ona pomyslná hranice mezi právem 

obviněného a právem oběti? 
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6.2 Metoda sběru dat 

Jako hlavní metoda sběru dat byl využit polostandardizovaný rozhovor 

s otevřenými otázkami, které dávají respondentovi značnou volnost odpovědí. Během 

rozhovoru byly s respondenty probrány předem připravené otázkové okruhy (viz. 

příloha č. 1), mající vztah k hlavním výzkumným otázkám.  

Pro vytvoření struktury výběru vzorku se použila metoda „Snowball Sampling“. 

Jedná se metodu nenáhodného výběru v neznámém prostředí na principu válení sněhové 

koule (Surynek, 2001). Výběr se odvíjí od jedinců, u kterých byla identifikována 

žádoucí vlastnost, znak a tito odkazují na další jedince stejných vlastností, se stejnými 

znaky, které znají. 

Výzkumník nejprve zmapoval oblast forenzní psychologie, pedopsychiatrie a 

klinické psychologie. Došlo k vytipování několika soudních znalců na základě evidence 

znalců české justice, kteří byli pilotně osloveni pomocí e-mailové komunikace. 

Návratnost byla nulová. Zvolila se tedy metoda sněhové koule, kde první respondent byl 

osloven na základě doporučení odborníka z oboru kriminalistiky. Další znalci již byli 

oslovováni telefonicky na základě doporučení respondenta předchozího. 

 

6.2.1 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor představují soudní znalci z oboru forenzní psychologie, 

pedopsychiatrie a klinické psychologie, kteří se zabývají posudkovou činností ohledně 

hodnocení věrohodnosti výpovědí dětských svědků. 

Výběrový soubor představují soudní znalci na území města Prahy, v současné 

době aktivní v procesu posuzování výpovědí dětských svědků. 

Vlastní výběrový soubor tvoří 5 soudních znalců. Jedná se o tři ženy a dva muže 

v průměrném věku padesáti let. 

Problematika získávání jednotlivých soudních znalců pro účast na výzkumu 

spočívala v jejich časové zaneprázdněnosti. Překvapivým se stal fakt důvěry ve výzkum 

po jeho představení. Velký vliv na ochotu spolupracovat mělo doporučení předchozího 

konkrétního znalce. Komunita soudních znalců v oblasti psychologie a psychiatrie je na 

území Prahy poměrně malá, tudíž odvolání se na jméno předchozího respondenta, mělo 

pozitivní vliv na rozhodnutí respondenta následujícího. 
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6.2.2 Záznam rozhovoru a jeho průběh 

Rozhovory se soudními znalci se odehrávaly většinou v místě jejich pracoviště, 

soukromých kanceláří nebo ambulancí. 

Se souhlasem respondentů byly rozhovory nahrávány na diktafon, společně 

s terénními poznámkami výzkumníka. Respondenti byli ujištěni o anonymních 

výstupech výzkumu, které budou využity pouze pro účel této práce a nebudou nikde 

zneužity. Zároveň z tohoto důvodu nejsou do bakalářské práce přiloženy doslovné 

přepisy rozhovorů. U většiny z respondentů se jedná o mediálně známé osobnosti, které 

by ze záznamů rozhovorů (vzhledem k jejich intimitě) bylo možné identifikovat.  

Časová dotace jednoho rozhovoru byla plánovaná na 40 – 60 minut, většinou se 

však délka jednotlivých rozhovorů pohybovala v rozmezí 90 – 120 minut. 

 

6.3 Vymezení cílových pojmů (indikátorů) 

Pro jasnější interpretaci a třídění získaných dat jsou výzkumníkem předem 

vymezeny indikátory, které se v provedených rozhovorech sledují a jsou určující pro 

následnou kategorizaci a interpretaci. 

 

1. Techniky a testové baterie užívané soudními znalci pro hodnocení 

obecné a specifické věrohodnosti. Způsob vyhodnocování a 

posuzování výpovědí dětských svědků. 

2. Kritéria a signály rozhodné nebo mající vliv na rozhodování soudního 

znalce pro spíše nevěrohodnou výpověď dětského svědka. 

3. Názory a postoje soudních znalců ohledně sekundární viktimizace 

dětských obětí trestných činů. Posouzení vlastní role v sytému. 

4. Subjektivní hodnocení soudních znalců vzhledem k významu a 

důležitosti jejich posudků věrohodnosti. 

5. Postoj soudních znalců k řešení a nalézání rovnováhy mezi 

spravedlivou aplikací práva obviněného a práva oběti. 
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7. Analýza a interpretace získaných dat 
Analýza získaných dat byla provedena v souladu s analýzou kvalitativní 

metodologie (Hendl, 1997), metodou zobecnění a vázání obsahově souvisejících 

odpovědí. Vzhledem ke kategorizaci získaných dat podle předem daných indikátorů, 

došlo k jejich redukci. 

Interpretace dat, získaných rozhovory se soudními znalci, je provedena na základě 

vyhodnocení nejčastějších odpovědí souvisejících s daným indikátorem. Vyhodnocení a 

interpretace indikátorů je doplněno o názory a postřehy výzkumníka. 

7.1 Analýza indikátoru č. 1 

Ohledně hodnocení obecné věrohodnosti, která nám ukazuje schopnost dítěte 

podat obecně věrohodnou výpověď, se soudní znalci ve většině případech shodli na 

využívání standardizovaných technik a baterií. Jedná se především o testy hodnotící 

intelekt, paměť, pozornost, psychopatologii osobnosti a různé projektivní techniky. 

Nejčastěji jmenován byl Eysenckův dotazník obsahující L score (otázky lživosti), 

dětský apercepční test CAT, Rorschach, Pražský dětský Wechsler, HSPQ a baterie 

WISC. 

Názorová shoda panovala zároveň ohledně hodnocení dětí mladších šesti let, kde 

respondenti hovořili o problematice určování obecné věrohodnosti takto malých dětí. 

Děti se nachází v období fantazijním a nedokáží dostatečně rozlišit pravdu od svých 

fantazijních představ. 

Jeden z respondentů uvedl, že pro hodnocení obecné věrohodnosti užívá zásadně 

testové baterie z důvodu nedostatečnosti jednotlivých technik, psaní posudku na základě 

jediného testu považuje za neetické. 

V rámci hodnocení specifické věrohodnosti, určující pravděpodobnost nakolik 

daná konkrétní výpověď odpovídá skutečnosti, odpovídali znalci různě. Dva z pěti 

respondentů uvedli, že i na specifickou věrohodnost užívají různé techniky. V obou 

případech se jednalo především o „Schéma pro obsahovou analýzu výpovědi“ (jde o 

obsahovou analýzu exploračního chování posuzovaného, sestávající se z 19 položek 

obsahových kritérií, navrženou Köhnkenem a Stellerem), v ČR publikovanou Netíkem 

(1997). 
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Tři z pěti respondentů hovořili o hodnocení na základě kvalit dané výpovědi 

z hlediska přiměřenosti obsahu a emočního doprovodu výpovědi. Důležitý je zároveň i 

motivační a interpersonální kontext výpovědi, neverbální projevy. Vhodnou metodou ke 

získání potřebných informací je navázání kontaktu a získání důvěry dítěte po 

předchozích  technikách obecné věrohodnosti, kdy se již lze doptávat na konkrétní 

detaily události nebo se opírat o reakce a odpovědi z technik projektivních. 

Soudní znalci ve třech případech zdůrazňovali nepřeceňování výsledků 

jednotlivých testů a testových baterií, kdy nejen že velice záleží na správné interpretaci 

získaných dat, ale zároveň by výsledky těchto technik měly být pouze pomocným 

nástrojem k hodnocení věrohodnosti. 

7.2 Analýza indikátoru č. 2 

Na základě výpovědí soudních znalců ohledně signálů svědčících pro spíše 

nevěrohodnou výpověď dětského svědka, byla shodně u všech identifikována 

následující kritéria: 

- psychopatologické osobnostní rysy, 

- bájivá lhavost (porucha paměti, kdy člověk již není schopen rozlišovat mezi 

realitou a iluzí, problém obtížné detekovatelnosti), 

- emocionální odstřižení, výpověď dítě odříkává jako básničku bez emocionálního 

doprovodu (zde je potřeba zvážit a rozklíčovat všechny ukazatele – může se 

někdy jednat o emocionální odstřižení v rámci prožitého nezpracovaného 

traumatu), 

- výrazy neobvyklé dětskému slovníku, 

- tendence jevit se v lepším světle (L score – v případech křivé výpovědi nebo 

falešného obvinění má jedinec sklony vykreslovat svou osobnost jako pozitivní, 

kdežto oběť má vzhledem k prožitým událostem problémy a tendenci vidět sama 

sebe v horším světle), 

- chybějící detaily, u smyšlených obvinění člověk vypovídá o něčem, co neprožil, 

vypovídá tak, jak se domnívá, že se čin mohl stát 

- fabulace tam, kde se obvykle nefabuluje (přidává smyšlené příběhy) 

- stručné krátké výpovědi 

- neadekvátní neverbální projevy. 
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Dva z pěti respondentů opětovně zdůrazňovaly důležitost kontextu výpovědi a 

jednotlivých projevů verbálních i neverbálních, kdy identifikovaná kritéria nemusí vždy 

značit pro nevěrohodnost. Pro adekvátní posuzování a zvážení všech faktorů 

ovlivňujících možné výchylky v chování a výpovědi dětského svědka je nezbytná 

znalost rodinného prostředí a okolnosti trestného činu. 

Dva respondenti připustili fakt, že se vždy všemi souvisejícími událostmi 

nezabývají a posuzují výpověď samotnou společně s výsledky provedených 

osobnostních testů. 

7.3 Analýza indikátoru č. 3 

Sekundární viktimizaci považují soudní znalci za problém, ale neshodují se zcela 

v názorech na její průběh a možné zdroje.  

Svoji osobu jako možný zdroj systémového týrání v rámci opětovného doptávání, 

testování a zjišťování detailů, nepřipustil nikdo. Většina se shodla pouze na počínající 

lepší úrovni vyšetřujících policistů v dnešní době, kteří již začínají být proškoleni a lépe 

orientováni na problematiku dětských svědků. Zmínilo se také pozitivum speciálních 

výslechových místností s jednocestným zrcadlem. Avšak zde musím podotknout, že se 

jedná o velice ojedinělý fenomén, týkající se především výhod a vybavenosti hlavního 

města Prahy. V České republice se takových místností nachází jen málo, často z důvodu 

nákladnosti a prostorových možností jednotlivých policejních stanic. Zároveň odborná 

vybavenost a přítomnost dětských policejních specialistů nebývá v menších městech 

standardem. 

I když se úroveň výslechů policisty zlepšuje, přesto každý ze znalců uvedl 

nějakou svou negativní zkušenost s jednáním policejních orgánů (nejčastěji se jednalo o 

necitlivý přístup, záznam výslechu v úředním jazyce, sugestivní a návodné otázky). 

Oceňovali povinnost přítomnosti osoby přibrané. 

Tři z pěti respondentů uvedli, že velkým zdrojem sekundární viktimizace jsou 

média. Porušují zákony a etické kodexy, prozrazují totožnost dětské oběti a udávají 

detaily trestných činů. 

U dvou soudních znalců převládal názor, že samotný trestný čin dítě viktimizuje 

mnohem více než následující vyšetřování.  
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Jeden znalec uvedl, že je v každém případě potřeba přístupu 

psychoterapeutického, nikoliv pouze klinického a k dítěti se má vždy přistupovat citlivě 

a opětovně se doptávat při zohlednění současného stavu. 

7.4 Analýza indikátoru č. 4 

Soudní znalci si váhu a význam svých posudků plně uvědomují. Uvádí, že 

posudek by měl být jen pomocným vodítkem pro soud, ale zároveň jim praxe ukazuje, 

že na jejich zvážení věrohodné a nevěrohodné výpovědi velice záleží. Tíha 

zodpovědnosti o rozhodnutí viny a neviny pachatele je na soudu, tudíž dilema 

správného posouzení tolik neřeší. 

Názorová shoda vládne také v postoji, že soud důkazy volně hodnotí a nemá 

povinnost k posudku přihlížet, zároveň však platí, že expertní posudek je odborná věc a 

o tom nelze polemizovat. Za vypracovaným posudkem si znalci stojí, je důležité veškerá 

rozhodnutí opírat o fakta a zjištěné doložené údaje. V případě nejistoty je možné si 

přizvat konzultanta. Podle názoru jednoho respondenta je kvalitu posudku schopen 

zhodnotit opět jen soudní znalec, ne soud ani policie. 

Ohledně posuzování váhy a významu posudků soudních znalců jsem se setkala 

s velkou vlnou kritiky respondentů vzhledem k nepoctivému psaní posudků jejich 

kolegů. Tuto reakci jsem předpokládala, ale spíše vzhledem k sebekritickému postoji 

(očekávala jsem, že přiznají i svůj díl nedokonalosti, avšak kritika se obracela 

především vůči okolí). Pouze jeden z respondentů uvedl, že existují případy, které se mu 

jeví jako jasné a nevěnuje jim vyčerpávající pozornost. Ostatní vyzvedávali případy 

svých kolegů znalců navzájem, kteří píší posudek, aniž by dítě viděli nebo na základě 

jediného testu.  

Dva z respondentů připustili možnost pochybení v posudku, ale vždy jde o 

motivaci. Pokud jde o chybu úmyslnou, je to špatně, pokud se jedná o chybu 

z nevědomosti, připouští ji. 

Z rozhovorů také vyplynul požadavek nepředpojatosti a důležitosti soustředit se 

na fakt zjišťování věrohodnosti, nehodnotit čin jako takový.  

Dva znalci naznačili přímou závislost kvality odvedeného posudku věrohodnosti 

na finanční odměně. 
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7.5 Analýza indikátoru č. 5 

Podle čtyřech z pěti soudních znalců lze nalézt rovnováhu mezi právem oběti a 

právem potenciálního pachatele aniž bychom oběť sekundárně viktimizovali. Pouze 

jeden znalec uvedl, že se v současné době ještě nachází výrazné nedostatky v péči o 

oběti trestných činů, obzvláště pokud se jedná o dětské svědky - oběti.  

Tři respondenti uvádí, že opakovaný zážitek neznamená viktimizující, pokud je 

odveden dobře, citlivě a se zájmem o psychiku dítěte. Zároveň hovoří o nutnosti 

opakovaného výslechu a šetření, aby se dostálo práva potenciálního pachatele na 

objektivní hodnocení důkazů. 

Téměř všichni předpokládají pozitivní vývoj a zlepšení v jednání představitelů 

orgánů činných v trestním řízení a zástupců oficiálních úřadů, problém však shledávají 

v chování blízkého sociálního okolí a médií. 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci na téma „Problematika sekundární viktimizace u dětských 

obětí trestných činů se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského 

svědka“ jsem se zabývala především zákonným vymezením trestných činů a systémem 

ochrany dětských práv. Dále jsem podrobně rozpracovala problematiku sekundární 

viktimizace a její specifika u dětských obětí trestných činů pohlavního zneužívání a 

s tím úzce související hodnocení věrohodnosti výpovědi dětského svědka – oběti. 

Hlavním tématem teoretické části je kompilace odborné literatury ohledně 

problematiky sekundární viktimizace dětských obětí sexuálního násilí a hodnocení 

věrohodnosti výpovědi dětského svědka.  

Viktimologie, jakožto věda poměrně mladá, si již začíná v České republice 

vydobývat své místo a sytém pomoci obětem trestných činů nabývá konkrétních podob. 

Avšak na oběť v podobě dítěte se  dle mého názoru  trochu pozapomíná, ačkoliv právě 

zde je včasná intervence a profesionální pomoc potřeba více než kdekoliv jinde. 

Nezpracované trauma zanechává hluboké rány na duši a v případech transgeneračního 

cyklu přenosu násilí, je pouhý krok od role oběti k budoucí možné roli pachatele. 

Empirická část, v podobě výzkumné sondy mezi soudní znalce z oboru forenzní 

psychologie, pedopsychiatrie a klinické psychologie, si kladla za cíl přiblížení 

subjektivních profesních postojů a názorů soudních znalců ohledně hodnocení 

věrohodnosti výpovědi dětského svědka, sekundární viktimizace a reflexe jejich vlastní 

role v systému, včetně významu posudkové činnosti. 

Výstupy výzkumu byly zpracovány na základě analýzy předem definovaných 

výzkumných otázek. Ty se váží k jednotlivým indikátorům a jsou probírány v dílčích 

oddílech analýzy.  

Zpracováním empirických dat se dospělo k závěru, že soudní znalci si váhu svých 

posudků plně uvědomují, ale kvalita posuzování věrohodnosti výpovědi dětského 

svědka je plně závislá na osobnostním založení daného znalce, jeho motivaci a časové 

dispozici. Ve dvou případech z pěti byla dokonce hlavním motivem kvality (ve smyslu 

počtu užitých metod, technik a časové dotaci) finanční odměna. Tíhu zodpovědnosti za 

následné rozhodování o vině a nevinně pachatele respondenti necítí, neboť ten, kdo 

rozhoduje je soudce, který má možnost volného hodnocení důkazů (tudíž k expertnímu 

posudku přihlížet nemusí). Problematiku sekundární viktimizace soudní znalci považují 
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za důležitý jev hodný řešení. Zároveň dodávají informaci o lepší úrovni vyšetřujících 

zástupců orgánů činných v trestním řízení a domnívají se, že je možné dostát práva 

oběti na spravedlivý proces aniž by byla sekundárně viktimizována. Způsob posuzování 

věrohodnosti dětského svědka a následné rozhovory ohledně traumatického zážitku, 

respondenti ze své strany za možný zdroj sekundární viktimizace nepovažují. 

Posuzování věrohodnosti výpovědi dítěte je nesmírně komplikovaná a časově 

náročná problematika. Vyžaduje hluboké znalosti vývojové psychologie a nároky na 

znalce v oblasti validní interpretace jednotlivých technik a testových baterií. Přesto se 

domnívám, že není v pořádku stav naší justice, kdy soudci mnohdy nekriticky přikládají 

velkou váhu expertním posudkům věrohodnosti, tolik závislým na osobnostním 

nasazení daného soudního znalce. 

Podle mého názoru by se v naší zemi měl vytvořit centrální subjekt zajišťující 

péči o ohrožené děti, které v dnešní době spadají do kompetence různých zodpovědných 

resortů. Péče o dětské oběti je tak roztříštěná, úkony jednotlivých orgánů se překrývají a 

postup bývá nejednotný. Apelovala bych na interdisciplinaritu a zvážení každého kroku 

sociální a terapeutické intervence, která by měla být výsledkem týmové práce. 

Věřím však, že důsledné uplatňování požadavku dle ustanovení § 102 trestního 

řádu na orgány činné v trestním řízení, které by si měly při výslechu osoby mladší 15 let 

počínat obzvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech nebylo třeba opakovat 

v dalším řízení; výslechové místnosti s jednocestným zrcadlem, specializovaní policisté 

a odborně vyškolení pracovníci, by v budoucnu mohlo pomoci předcházet sekundární 

viktimizaci dětských obětí trestných činů a vycházet vstříc šetrnému průběhu 

vyšetřování. 
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Resumé 
Bakalářská práce „Problematika sekundární viktimizace u dětských obětí 

trestných činů se zvláštním přihlédnutím k hodnocení věrohodnosti dětského svědka“ 

pojednává o viktimologickém pohledu na dítě jakožto svědka trestného činu. Práce se 

úzce vymezuje v problematice sekundárního týrání blízkým okolím oběti a orgány 

činnými v trestním řízení. Specifickým jevem je zde hodnocení věrohodnosti dětských 

svědků – obětí trestných činů sexuálního zneužívání, soudními znalci.  

Empirická část obsahuje vyhodnocení výzkumu v podobě sondy provedené mezi 

soudními znalci. Cílem výzkumu bylo přiblížit postoje a názory znalců v oblasti 

psychologie, pedopsychiatrie a klinické psychologie ohledně sekundární viktimizace, 

způsobu hodnocení věrohodnosti dětského svědka a reflexe jejich vlastní profesní role 

v systému. Výzkumem se dospělo k závěru, že proces hodnocení věrohodnosti soudními 

znalci není zcela objektivní, velká míra kvality a výsledku posudku závisí na 

osobnostním založení znalce, jeho motivaci a časové dispozici. Problematiku 

sekundární viktimizace soudní znalci reflektují, avšak způsob své práce za možný zdroj 

viktimizace nepovažují. 
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Summary 
The bachelor thesis „Problems of Secondary Victimization of Children Crime 

Victims With Special Focus on Evaluation of Credibility of Child Witness “ deals with 

the victimological view of a child as a witness of a criminal act. The thesis is 

specifically focused on the issue of secondary abuse by close environment of a victim 

and by the official bodies involved in investigation. Its unique attribute is evaluating of 

the credibility of a child witnesses – victims of criminal acts of sexual abuse – by 

forensic experts.  

The empirical part contains of a research interpretation in the form of a 

questionnaire completed by forensic experts. The aim of a research was to bring closer 

the attitudes and opinions of experts in the areas of psychology, pedopsychiatry and 

clinical psychology with regard to secondary victimization, methods of evaluating the 

credibility of child witness and reflection of their own position in the system. The 

research results show that the process of evaluating of credibility by forensic experts is 

not wholly objective, an indispensable part of the outcome of evaluation depends on 

personal traits of an expert, their motivation and time disposition. The issue of 

secondary victimization is reflected by forensic experts, but they don’t consider their 

working processes as a possible source of victimization. 
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Příloha č. 1 
 
 

Otázkové okruhy 
 

1. Jaké techniky nebo testové baterie užíváte při odborném vypracovávání 

soudněznaleckého posudku ohledně:  

      - obecné věrohodnosti dětského svědka? 

      - specifické věrohodnosti dětského svědka? 

 

2. V čem mají právě tyto techniky svůj přínos? (případně negativum) 

 

3. Ohledně hodnocení specifické věrohodnosti vám postačuje záznam výslechu 

z přípravné fáze trestního řízení nebo je nutné se opětovně dítěte doptávat? 

 

4. Který z příznaků pro vás výrazně signalizuje, že výpověď dítěte je specificky 

spíše nevěrohodná (nebo naopak spíše věrohodná)? 

 

5. Jak vnímáte problematiku sekundární viktimizace u dětských obětí trestných 

činů? 

 

6. Jak často je znalec nucen do hodnocení posudku uvádět formulaci typu: „na 

základě zjištěných údajů nelze zcela určit, zda se jedná o výpověď 

věrohodnou či nevěrohodnou“? 

 

7. Jak vnímáte váhu vašeho posudku, která může mít výrazný vliv na setrvání 

pachatele trestného činu v rodině nebo naopak potrestání nevinného člověka? 

 

8. Domníváte se, že by bylo možné dostát spravedlivého soudu aniž bychom 

dětské oběti sekundárně viktimizovali? Případně jak? Kde nalézt onu 

pomyslnou hranici mezi právem oběti a právem obviněného? 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Příloha č. 3 
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