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1.  Úvod 

V obecném povědomí je výslech chápán jako jedna z typických policejních činností. Ve 

skutečnosti se však jedná o činnost, která představuje hlavní náplň pouze některých policejních 

specializací. Z hlediska potřeb kriminalistiky, zásad a taktických doporučení pro výslechovou 

praxi, které jsou kriminalistikou vypracovány, je jedním z kritérií pro dělení výslechů 

subjektivní stav vyslýchané osoby. Věk a zdravotní stav mají vliv na subjektivní zvláštnosti 

vyslýchaných osob. Lze rozlišit věk fyzický (kalendářní), biologický a mentální. Kalendářní 

věk určuje období života od narození jedince do jeho smrti. Biologický věk vyjadřuje stupeň 

biologické vyspělosti nebo omezování činnosti, zmenšování nebo zanikání tkání a orgánů. 

Mentální věk představuje stupeň rozumových schopností, který odpovídá úrovni průměrného 

jedince příslušného fyzického věku, jak je uvedeno v zákoně.1 (Má se za to, že každý nezletilý, 

který nenabyl plné svéprávnosti, je podle ustanovení § 31 OZ způsobilý k právním jednáním 

co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.) Podle věku jako 

hlediska subjektivního stavu osob, které jsou vyslýchány, patří mezi skupiny s nejvýraznějšími 

zvláštnostmi děti, mladiství a přestárlé osoby. 

Děti jsou bytosti s čistým pohledem na svět. Rodí se jako tabula rasa a až lidi kolem 

nich a svět je formuje. Každé je jiné, každé je osobnost. Téma výslechu dětského účastníka 

trestního řízení mě zaujalo právě pro jeho specifika – zejména pro přístup orgánů činných 

v trestním řízení k dítěti. Subjekty, které se nacházejí ve slabším postavení vůči svému okolí je 

nutné chránit a v zájmu celé společnosti je, aby vývoj každého dítěte nebyl nikým a ničím 

narušován, aby se dítě stalo samostatným a vyrovnaným jedincem. Od třetího ročníku jsem 

k trestnímu právu tíhla a můj zájem o tento obor (konkrétně o soudnictví ve věcech mládeže) 

časem vykrystalizoval i vzhledem k tomu, že jako trenérka sportovní gymnastiky s dětmi již 

několik let pracuji. Soukromě jsem hovořila s kriminalistou (specializujícím se na vyšetřování 

mravnostní trestné činnosti), který děti vyslýchá, o výslechové praxi. Navštívila jsem Muzeum 

Policie České republiky za účelem získání fotografií z části expozice „Projekt speciálních 

výslechových místností,“ kde jsou pro veřejnost vystaveny speciální pomůcky pro výslech 

dětských svědků a dětských obětí trestných činů. Tyto fotografie tvoří obsah příloh této 

diplomové práce. 

 

1 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 61. 
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1.1. Dítě, mladistvý, pachatel, svědek, 
poškozený a oběť – zákonné vymezení 
pojmů 

Podle ustanovení § 126 TZ se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní 

zákon nestanoví jinak. Pachatelem trestného činu je podle ustanovení § 22 odst. 1 TZ, kdo svým 

jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li 

trestná. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je pachatelem trestného činu i ten, kdo k provedení 

činu užil jiné osoby, která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, 

anebo proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující 

protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i 

ten, kdo k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky 

předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové osoby 

za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala. Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý 

rok svého věku, není podle ustanovení § 25 TZ trestně odpovědný. Podle ustanovení § 113 TZ 

se pachatelem rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného, i 

spolupachatel a účastník. Podle ustanovení § 109 TZ trestní odpovědnost mladistvých a sankce 

jim ukládané upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Pokud zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. Osoba, která dovršila 15. 

rok věku, ale nepřekročila 18. rok věku, je označována jako mladistvý. Podle ustanovení § 89 

odst. 1 ZSVM není dítě mladší patnácti let trestně odpovědné. Podle odstavce druhého téhož 

ustanovení dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež 

opatření potřebná k jeho nápravě, (která jsou uvedena v ustanovení § 93 ZSVM). Odstavec třetí 

téhož ustanovení stanoví, že jednání dítěte mladšího než patnáct let, které je jiným protiprávním 

činem, než je uveden v odstavci 2, se posuzuje a projednává podle obecných předpisů. 

Definici svědka trestní řád neobsahuje, tato definice je tedy dovozena výkladem 

ustanovení § 97. „Svědek je osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána orgánem činným 

v trestním řízení, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly, tedy 

viděla, slyšela, jinak bezprostředně vnímala.“2 Svědek je nezastupitelný jinou osobou, neboť 

podat zprávu o tom, co určitá osoba vnímala, může jen tato osoba. Podmínky svědecké 

způsobilosti v trestním řádu rovněž stanoveny nejsou. Svědkem tedy může být osoba trestně 

 

2 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2021. ISBN: 978-80-7502-550-0, s. 440. 
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neodpovědná, zejména dítě, ale i osoba, která má fyzické nebo psychické vady. Nutností však 

zůstává přezkoumat schopnost takové osoby správně vnímat nebo vypovídat. Pokud vznikne 

pochybnost, zda je dítě jako svědek schopno zřetelně vnímat okolní jevy (náležitě je registrovat 

a reprodukovat), o kterých má podat svědectví (řádně vypovídat o tom, co vnímalo), orgán 

činný v trestním řízení si tuto otázku vyřeší sám (zpravidla znaleckým posudkem psychologa 

nebo psychiatra).3 Poškozený je podle ustanovení § 43 odst. 1 TŘ ten, komu byla trestným 

činem způsobena majetková škoda (majetková újma vyjádřitelná v penězích a záležející ve 

zmenšení majetku poškozeného nebo v neuskutečněném přínosu do majetku poškozeného), ten, 

komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, nebo komu byla způsobena nemajetková újma 

(např. dítě, které pachatel pohlavně zneužil) a ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem 

obohatil. Poškozený je pojmem procesním. Oběť trestného činu je předmětem zkoumání 

viktimologie, kriminologie nebo kriminalistiky atp. Oběť je podle ustanovení § 2 odst. 2 ZOTČ 

fyzická osoba, které trestným činem vznikla nebo měla vzniknout újma na zdraví, majetková 

nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pouze fyzickou 

osobu lze považovat za oběť, protože pouze fyzická osoba je schopna vnímat svými smysly a 

city útrapy jí způsobené trestným činem. Dítě a osoba handicapovaná jsou podle ustanovení § 

2 odst. 4 ZOTČ zvlášť zranitelnými oběťmi.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2021. ISBN: 978-80-7502-550-0, s. 440-442. 
4 Tamtéž, s. 283-286. 
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2.  Výslech – obecné vymezení pojmu 

 Z pohledu trestního práva se jedná o procesní úkon, z hlediska kriminalistiky je na 

výslech nahlíženo jako na kriminalistickou metodu. Forenzní psychologie výslech definuje jako 

specifickou formu sociálního styku. Vyslýchaný je nositelem práv a povinností vyplývajících 

z jeho vztahu k šetřenému skutku (z jeho procesního postavení).5 Kriminalistika vymezuje 

paměťovou stopu jako odraz objektivní reality ve vědomí člověka, který vznikl nebo se vytvořil 

v příčinné souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. „Paměťová stopa je tvořena jako 

každá jiná stopa materiálním nositelem informace a informací samotnou, která je ve stopě 

určitou formou zakódována.“6 Kódem paměťových stop je především lidská řeč.7 Z hlediska 

forenzní psychologie je výslech právně regulovanou interakcí v daném místě a čase, která 

směřuje k objasnění skutku. Forenzní psychologie tedy funguje podpůrně, protože pomáhá 

poznávat a rozvíjet psychologickou stránku výslechu. Jeden z klíčových sociálně 

psychologických fenoménů s vlivem na průběh výslechu je právě navázání a následné rozvíjení 

psychologického kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným.8 Osoba, jejíž vědomí obsahuje 

paměťovou stopu, může informaci zakódovanou v této stopě dekódovat pomocí psychických 

procesů. Znovupoznání nebo reprodukce jsou tedy během výslechové interakce naprosto 

zásadní.9 Účelem výslechu je získání právně a kriminalisticky relevantních informací o 

šetřeném skutku a jeho právní kvalifikace při respektování požadavku uvedeného v ustanovení 

§ 92 odst. 1 TŘ (šetřit osobnost vyslýchaného). Tímto se zabývá kriminalistická taktika, což je 

podobor kriminalistiky. Vyslýchaný tedy představuje důležitý zdroj kriminalisticky 

relevantních informací.10 Právně i psychologicky relevantní informace, které jsou během 

výslechu vyměňovány mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, mají formu sdělení. Nejedná se o 

informace vysílané k druhému pouze vědomě, ale i spontánní projevy, a to pro jejich 

 

5 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 13. 
6 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 58. 
7 Tamtéž, s. 58 a 59. 
8 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 14. 
9 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 59. 
10 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 13 a 14. 
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komunikativní obsah.11 V bezprostředním kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným při 

výslechové interakci dochází k výměně informací v procesu komunikace. Při komunikaci 

dochází k výměně hodnot. Vznikají a rozvíjí se meziosobní vztahy a ty mají zpětně na 

komunikaci vliv.12 Sděleními jsou tedy pokyny, pobídky, otázky, odpovědi a hodnocení.13 

Právně relevantní informace o šetřeném skutku představují věcný obsah. Kromě věcného 

obsahu jsou ve sděleních obsaženy také informace o smyslu a cíli komunikace, o motivaci a 

schopnosti jedince komunikovat a v neposlední řadě i informace o postoji k tomu, kdo sdělení 

akceptuje a situaci, ve které komunikace probíhá.14 „Proces získávání výpovědi 

v kriminalistické praktické činnosti je z důvodů dodržování základních lidských práv a svobod 

regulován právem.“15
 Předmětem trestního řízení je určitý skutek. Hlavním účelem trestního 

řízení je zjištění, zda se tento skutek stal, zda je trestným činem, kdo je jeho pachatelem a jaké 

okolnosti k trestné činnosti vedly. Vždy se jedná o skutek, který se stal v blízké nebo vzdálené 

minulosti. Orgány činné v trestním řízení mohou skutek poznat jen tak, že si ho rekonstruují. 

Činí tak dokazováním, což je zvláštní postup upravený trestním řádem. Dokazují se jen 

okolnosti, které mají pro trestní řízení význam. Jako předmět důkazu se označuje skutečnost, 

která má být zjištěna. Důkazní prostředek je používán orgánem činným v trestním řízení při 

dokazování k poznání skutečnosti, která je předmětem důkazu. Důkaz v procesním smyslu je 

přímý poznatek, který orgán činný v trestním řízení získal o předmětu důkazu z důkazního 

prostředku při dokazování. Získaný procesní důkaz je vždy spjatý s určitou osobou (je-li 

důkazem výpověď) a taková osoba je tedy nositelem (pramenem) důkazu.16 Obecným úkolem 

výslechu není např. doznání obviněného nebo jeho usvědčení, ale získání úplné a pravdivé 

výpovědi (vysvětlení) v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti. Pravdivá výpověď je výpověď, ve které jsou uvedena právně a kriminalisticky 

relevantní fakta odpovídající objektivní realitě. V kriminalistické praktické činnosti se rozlišují 

 

11 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 117. 
12 Tamtéž, s. 115. 
13 Tamtéž, s. 127. 
14 Tamtéž, s. 117. 
15 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 59. 
16 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 14 a 15. 
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různé druhy výslechů. Kritériem kategorizace může být např. charakter komunikace a interakce 

mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, pak se výslechy rozdělují na: 

- přímý výslech (komunikace i interakce je bezprostřední) 

- nepřímý výslech (za účasti tlumočníka) 

- zprostředkovaný výslech (interakce a komunikace je zprostředkována videokonferencí 

– vyslýchající je např. v Brně a vyslýchaný v Uherském Hradišti). 

Podle procesního postavení vyslýchané osoby se výslechy rozdělují na: 

- vyžadování potřebných vysvětlení (§ 158 odst. 3 TŘ, § 61 zákona o Policii ČR) 

- výslech svědka (§ 97-104 TŘ, § 55 odst. 2 TŘ) 

- výslech znalce (§ 108 TŘ) 

- výslech podezřelé zadržené osoby (§ 76 odst. 5 TŘ) 

- výslech obviněného (§ 91-95 TŘ) 

- výslech obžalovaného (§ 207-208 TŘ). 

Pro určení taktiky výslechu je jedním z nejvýznamnějších kritérií kategorizace výslechů vztah 

vyslýchané osoby k vlastní výpovědi. Podle tohoto kritéria se výslechy rozdělují na: 

- výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu a jejichž úmysl se kryje s následkem, který 

nastal 

- výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu, úmysl se však z některých objektivních 

nebo subjektivních důvodů s následkem, který nastal, nekryje 

- výslech osob, které nechtějí vypovídat pravdu.17 

Ochotu vypovídat je tedy v některých případech nutné stimulovat. V běžném rozhovoru se 

podporuje hovornost tím, že dává jeden druhému najevo zájem přikyvováním, krátkými 

povzbuzujícími poznámkami a otázkami. Spontánní a vyčerpávající sdělení jednoho z těch, 

kteří spolu vedou dialog je přímo úměrné připravenosti toho druhého tlumit vlastní řečové 

projevy. To znamená (podle pravidel slušného chování) neskákat druhému do řeči, 

nepřerušovat ho a nechat ho vymluvit. Obecně platí, že pokud vyslýchající přikyvuje a 

povzbuzuje vyslýchaného na základě citoslovcí „hmmm,“ ochota vypovídat se zvyšuje. Tento 

jev byl nazván německým psychologem R. Benderem, který ho aplikoval na situaci výslechu, 

 

17 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 59 a 60. 
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„Columbo-efekt.“ Podle něj je třeba, aby byl Columbův efekt uplatňován diferencovaným 

způsobem. Samotné mlčení nebo pouhé pomlky mohou způsobit komplikace při vyslýchání 

plachých, nedůvěřivých a neurotických jedinců. U těchto jedinců totiž mlčení a vyčkávání 

vyslýchajícího vede spíše k pocitům strachu a úzkosti, tím pádem se podmínky pro spolehlivou 

výpověď zhoršují. U sebejistých, emocionálně stabilních nebo naopak agresivních osob lze 

Columbův efekt očekávat se značnou pravděpodobností.18 

Dalšími kritérii kategorizace výslechů mohou být např. psychický nebo fyzický stav vyslýchané 

osoby (např. výslech zvlášť zranitelných obětí, umírajících osob nebo hluchoněmých atp.), 

kriminální zkušenost vyslýchaného atp. Dělení výslechů na jednotlivé druhy není záležitostí 

pouze formální nebo teoretickou, protože každý z druhů výslechu má svoje zvláštnosti, na které 

musí vyslýchající brát zřetel při volbě taktiky výslechu.19 

2.1. Konstrukce výslechu 

Výslech je konstruován z úvodního stadia výslechu, stadia souvislého líčení (monologu) 

a stadia otázek a odpovědí (dialogu). Úvodní stadium začíná samotným přivítáním 

vyslýchaného, protože už do tohoto okamžiku spadá prvotní utváření kontaktu mezi 

vyslýchajícím a vyslýchaným. Následuje ověřování totožnosti vyslýchaného a seznámení 

s předmětem a důvodem výslechu, s jeho procesním postavením. Následně se zjišťují jeho 

osobní údaje a vyplňuje se předtištěná část protokolu. Podle okolností se zjišťuje vztah 

vyslýchaného k ostatním účastníkům objasňovaného případu, k projednávané věci, případně i 

jiné okolnosti, které by byly relevantní pro ověřování jeho věrohodnosti. Při výslechu 

obviněného se zjišťují také jeho osobní poměry a předcházející tresty. Pokud je vyslýchanou 

osobou svědek, který se cítí ohrožen na životě či majetku, je nutné posoudit aktuálnost hrozby 

nebezpečí a rozhodnout o možnosti utajení jeho podoby a totožnosti. V závěru tohoto stadia je 

vhodné vést rozhovor s vyslýchaným na obecné téma. Účelem je lepší navázání kontaktu, ale i 

doplnění poznatků o osobě a osobnosti vyslýchaného s cílem provést poslední korekturu a 

konkretizaci plánu výslechu. V závěru úvodního stadia výslechu je doporučeno zeptat se 

 

18 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805814, s. 306 a 307. 
19 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 60. 
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vyslýchaného, zda porozuměl poučení, zda využije práva odepřít výpověď, zda není nositelem 

státního nebo státem uznávaného tajemství, které se vztahuje k předmětu výslechu a na závěr, 

zda pochopil předmět výslechu. 

 Úvodní stadium výslechu přechází plynule v další stadium výslechu, kterým je 

monolog. V průběhu tohoto stadia vyslýchaný volně vypovídá k předmětné věci. Uvádí nač si 

vzpomíná, co považuje za důležité, které skutečnosti vnímal vlastními smysly a které mu jsou 

známy od jiných osob. Obviněný v tomto stadiu výslechu může realizovat svoje právo vyjádřit 

se souvisle ke sdělenému obvinění, ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a 

k důkazům o nich. Souvislá výpověď vyslýchané osoby rozhodně nemá být bezdůvodně 

přerušována. Vyslýchající musí v tomto stadiu výslechu prokázat značnou trpělivost. V případě 

příliš rozsáhlého předmětu výslechu, je možné vyslýchaného usměrnit, aby vypovídal buď 

v časovém sledu, tak jak událost probíhala (tak jak ji svědek vnímal) nebo aby vypovídal 

postupně k jednotlivým osobám nebo k jednotlivým skutkům. 

 Podstata dialogu spočívá v kladení otázek vyslýchajícím a získávání odpovědí od 

vyslýchaného. Tím je spontánní výpověď doplňována, upřesňována, konkretizována, 

detailizována a samozřejmě také prověřována. V tomto stadiu výslechu vystupuje do popředí 

zvlášť výrazně aktivní úloha vyslýchajícího, který se kladením otázek, jakož i předkládáním 

důkazů účastní na utváření výpovědi vyslýchaného. Otázky by měly být krátké a srozumitelné. 

Měly by být kladeny tak, aby na ně vyslýchaný mohl odpovědět s určitostí a jednoznačně. 

Vyslýchané osobě nesmí být kladeny otázky kapciózní (úskočné) ani otázky sugestivní 

(návodné) nebo případně otázky, ve kterých je odpověď již obsažena. Výslech je procesní úkon, 

proto je třeba otázky i odpovědi doslovně protokolovat.20 

2.2. Příprava výslechu 

Přípravu výslechu lze členit na přípravu obsahovou, organizační a materiální. Obsahová 

příprava výslechu se obvykle dělí na fázi analytickou a syntetickou. 

Cílem analytické fáze je ujasnit si okruh všech okolností objasňované události, a to tím 

způsobem, že se v první řadě určí okolnosti, které nejsou dosud vůbec objasněny nebo jsou 

 

20 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 61 a 62. 
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objasněny jen částečně (případně nedostatečně). Následně se určí ty okolnosti, které se mají 

objasnit nebo prověřit právě výslechem. Proběhne analýza dosud shromážděných materiálů. 

Analyzovaný materiál lze dělit nejčastěji na materiál důkazní a pomocný. 

Mezi důkazní materiál patří především: 

- protokoly o dosud vykonaných úkonech s přílohami jako jsou náčrtky, plánky, 

fotografie, filmový materiál, modely 

- zajištěné stopy, věcné a listinné důkazy 

- znalecké posudky a odborná vyjádření 

- oficiální zprávy úřadů, revizní zprávy. 

K pomocným materiálům lze zařadit zejména: 

- různé druhy záznamů, např. oznámení poškozeného, svědka apod. 

- operativně pátrací materiály o objasňované události i k osobě pachatele, např. výsledky 

operativního pátrání po osobách a věcech, zjišťování bývalých styků… 

- evidenční materiály, zejména výsledky různých lustrací a typování v evidencích 

známých pachatelů, neobjasněných trestných činů, falešných jmen a přezdívek, 

zvláštních znamení a tetování, v evidenci věcí, fotoalbech apod. 

- poznatky získané z jiných spisů, ve kterých vyslýchaný určitým způsobem figuroval 

(svědek, poškozený, podezřelý, obviněný). 

Analýza důkazního a pomocného materiálu probíhá současně s analýzou osoby a osobnosti 

vyslýchaného. Cílem analýzy osoby a osobnosti je získat poznatky, které vyslýchanou osobu 

charakterizují (např. zda se nejedná o zvlášť zranitelnou oběť, cizince, hluchoněmého, 

recidivistu atp.). Účelem je skutečné předvídání chování vyslýchaného v průběhu výslechu, 

následné vyvození vhodného přístupu k vyslýchané osobě a volba taktických postupů, kterými 

lze vyslýchaného pozitivně ovlivnit v zájmu získání co nejúplnější a nejhodnověrnější 

výpovědi. Do analytické fáze přípravy patří i analýza schopností vyslýchajícího (tzv. 

autoreflexe vyslýchajícího), tedy analýza schopností vyslýchajícího vést konkrétní výslech. 

Vyvrcholením přípravy na výslech je syntetická fáze, kdy vyslýchající modeluje možný 

průběh výslechu. Syntetickou fázi přípravy lze rozdělit na obecnou a zvláštní část. V obecné 

části se rozhoduje na základě poznatků, které byly získány v analytické části přípravy zejména 

o určení: 

- formy, předmětu a cíle výslechu 
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- časového zařazení výslechu do procesu vyšetřování 

- vhodného času a místa výslechu 

- způsobu zajištění přítomnosti vyslýchaného u výslechu 

- možných a nutných účastníků výslechu 

- způsobu utajení podoby a totožnosti vyslýchané osoby 

- taktických záměrů vedení výslechu 

- určení technických prostředků dokumentace a komunikace.21 

„Zvláštní část syntetické fáze spočívá ve vypracování plánu výslechu a v provedení opatření 

k realizaci plánovaných činností. Plán výslechu je determinovaný především složitostí případu, 

předpokládanou složitostí výslechu a schopnostmi vyslýchaného. Může mít písemnou formu 

(zejména u složitějších případů), případně může být fixovaný jen v paměti vyslýchajícího nebo 

být obsažen ve formě jednoduchých poznámek a schémat.“22 

Organizační a materiální příprava je nesmírně důležitá, protože význam a vliv prostředí, 

ve kterém výslech probíhá, nelze opomenout. Organizační a materiální příprava zahrnuje tyto 

hlavní složky: 

- volbu vhodného prostředí pro výslech 

- určení konkrétního okruhu osob, které budou při výslechu přítomny 

(kromě vyslýchajícího a vyslýchaného, tj. zapisovatelka, obhájce, tlumočník, zákonný 

zástupce, psycholog…) 

- volbu a přípravu potřebných technických prostředků s následným přezkoušením a 

odstraněním nedostatků 

- organizační zajištění výslechu. 

Výslechové prostředí lze chápat ve dvou rovinách. Rozeznává se vnější a vnitřní výslechové 

prostředí. Označované bývá i jako klima výslechu. Za vnější výslechové prostředí je 

považováno místo, kde výslech probíhá. Obvykle se jedná o kancelář vyslýchajícího nebo 

výslechovou místnost. V odůvodněných případech je výslech uskutečňován i v bytě, na 

pracovišti vyslýchaného nebo ve zdravotnickém zařízení. Za vnitřní výslechové prostředí je 

považováno klima výslechové místnosti nebo kanceláře, ve které výslech probíhá. Lze jej 

 

21 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 62 a 63. 
22 Tamtéž, s. 63. 
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označovat i jako atmosféru výslechu. Ta je tvořena souhrnem různých faktorů jako jsou zařízení 

místnosti, rozmístění vyslýchajícího, vyslýchaného (a ostatních osob, které se v místnosti 

nacházejí), osvětlení, čistota místnosti nebo teplota. Příznivé výslechové klima působí pozitivně 

na psychiku zúčastněných osob, je proto vhodné už ve fázi přípravy zabezpečit, aby po celou 

dobu výslechu nedocházelo k rušivým vlivům jako jsou klepání na dveře, vyzvánění telefonu, 

jakékoliv vstupování jiných osob do místnosti nebo vnější hluk.23 „Určení konkrétního okruhu 

osob přítomných při výslechu spočívá v potřebě určit přítomnost dalších osob při výslechu 

kromě vyslýchajícího a vyslýchaného, tj. zapisovatelky, obhájce, tlumočníka, zákonného 

zástupce, psychologa apod. Nezanedbatelnou částí přípravy je i volba vhodných technických 

prostředků, jejich přezkoušení a odstranění nedostatků nebo jejich nahrazení funkčními.“24 

Kontrolovat je potřeba nejen technické prostředky, ale i např. funkční části. Organizační 

zajištění výslechu tedy spočívá v zajištění účasti jeho účastníků, technických prostředků a také 

v možnosti uplatnění taktických záměrů. 

2.3. Taktika výslechu 

Taktikou výslechu se rozumí systém aplikovaných nejefektivnějších taktických postupů 

pro řešení obecné úlohy výslechu, za kterou je považováno získání pravdivé a úplné výpovědi. 

Mezi základní taktické postupy výslechu patří: 

- formování psychologického kontaktu (uplatňuje se ve všech stadiích výslechu i při 

řešení problémových a konfliktních výslechových situací) 

- analýza výpovědi v průběhu výslechu (uplatňuje se ve všech stadiích výslechu i při 

řešení problémových a konfliktních výslechových situací) 

- pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého a subjektivních nedostatků 

reprodukce (uplatňuje se hlavně ve stadiu dialogu a při řešení problémových 

výslechových situací) 

- psychologické působení na lživě vypovídajícího za účelem získání pravdivé výpovědi 

(uplatňuje se ve stadiu dialogu a při řešení konfliktních výslechových situací). 

 

23 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 63 a 64. 
24 Tamtéž, s. 64. 
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2.4. Formování psychologického kontaktu 

Navázání vhodného psychologického kontaktu je považováno za klíčové, protože 

rozhoduje o efektivitě výslechu. Jedná se o proces vhodného působení na psychiku 

vyslýchaného za účelem vyvolání nebo posílení zájmu vyslýchané osoby vypovídat pravdivě a 

úplně, případně odstranit motiv nepravdivé výpovědi nebo nechuti vypovídat. Výzkumy 

potvrzují, že při navázání pevného psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a 

vyslýchaným lze často eliminovat jisté nedostatky v taktice vedení výslechu. Nesmí se však 

jednat o nedostatky takového rázu, aby zapříčinily ztrátu vytvořeného kontaktu. Mezi 

nejdůležitější faktory, které působí při utváření psychologického kontaktu, patří: 

- vhodný způsob zajištění přítomnosti vyslýchaného 

- slušné, kulturní a korektní vystupování, projev empatie vůči vyslýchanému 

- úprava zevnějšku vyslýchajícího 

- osobnost vyslýchajícího 

- vhodné vnější výslechové prostředí 

- vhodný způsob seznámení s předmětem výslechu, jakož i s procesním postavením 

vyslýchaného 

- volba vhodného psychologického přístupu podle specifik osobnosti vyslýchaného. 

Konflikt mezi zájmy vyslýchajícího a vyslýchaného je opakem psychologického kontaktu. 

K takovému konfliktu dochází hlavně tehdy, má-li vyslýchající vlastní zájem na výsledku 

trestního řízení, tudíž není vůbec vhodným vyslýchajícím pro takový případ. Analýza výpovědi 

v průběhu výslechu je základním taktickým postupem a podmínkou volby dalších taktických 

postupů výslechu za účelem, aby byla získána pravdivá a úplná výpověď. Nejedná se o prostou 

analýzu, ale o analyticko-syntetickou činnost, která při převaze analytických operací vystupuje 

ve funkci studijní, kontrolní a formativní. 

 Studijní funkce spočívá především v tom, že vyslýchající zcela bezprostředně získává 

sumu informací o stavu receptorů vyslýchaného, o subjektivním posouzení podmínek vnímání, 

jeho inteligenci nebo vyjadřovacích schopnostech atp. 

 Kontrolní funkce spočívá zejména v tom, že vyslýchající již v průběhu výslechu 

metodou komparace zjišťuje buď rozpory nebo shodu mezi výpovědí a skutečnostmi, které byly 

dosud zjištěny (stejně jako vnitřní rozpory ve výpovědi samotné). Následně vyslýchající 

zjišťuje, zda vyslýchaný vypovídá o všech skutečnostech, které měl podle dílčích verzí vnímat, 
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případně zda vypovídá o skutečnostech, které podle dílčích verzí vnímat neměl nebo vnímat 

nemohl. 

Formativní funkce spočívá v tom, že vyslýchající si na základě všech znalostí o případu, 

které již získal a skutečností zjišťovaných výslechem, utváří vnitřní přesvědčení o tom, zda 

vyslýchaný vypovídá pravdivě a úplně nebo chce vypovídat pravdivě a úplně, ale jeho výpověď 

je v rozporu s dosud nashromážděnými skutečnostmi nebo je neúplná v důsledku deformací 

získaných informací, ke kterým došlo v některé ze čtyř etap formování výpovědi této osoby, 

případně zda vyslýchaná osoba nemá zájem pravdivě vypovídat a pravdivě nevypovídá. 

Následně jsou voleny další adekvátní taktické postupy právě na tomto základě. 

Základním taktickým postupem je pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého, 

chybných vzpomínek a subjektivních nedostatků reprodukce. Využívá se u vyslýchaných osob, 

které chtějí vypovídat pravdivě, ale nemohou si na okolnosti, které vnímali dříve vzpomenout, 

jejichž vzpomínky jsou mezerovité nebo nepřesné, u osob reprodukujících vzhledem ke svým 

subjektivním vlastnostem a stavům informace, které získali, chybně nebo nepřesně. Při 

zapamatování se okolnosti i detaily fixují ve vzájemně propojených řetězcích, proto jsou dílčí 

taktické postupy pomoci vyslýchané osobě zaměřovány tak, aby si vyslýchaný navázáním 

asociativních spojů v mozkových hemisférách znovu vybavil zdánlivě zapomenuté okolnosti 

události, která je kriminalisticky relevantní. Vybavování již vnímaného totiž probíhá ve formě 

asociací všech druhů. Asociativní spoje je možné navázat i předložením věcí, které jsou spojeny 

s vyšetřovaným skutkem nebo výslechem na kriminalisticky významném místě, o kterém má 

vyslýchaný vypovídat. Z pohledu kriminalistiky je ideální, aby vyslýchaný vypovídal o události 

chronologicky a maximálně podrobně. Vyslýchající by rozhodně neměl při výslechu spěchat a 

žádat vyslýchaného, aby vypovídal pouze k předmětné věci (pokud zcela zjevně neodbočuje od 

daného tématu), protože právě vybavení vedlejších okolností může být impulzem pro obnovu 

zdánlivě zapomenutého. Pokud si vyslýchaný nemůže vzpomenout na den nebo čas, začíná se 

dnem, se kterým je spojena nějaká příjemná nebo nepříjemná událost. 

Pokud si vyslýchaný nemůže vzpomenout např. na jména ulic, typ auta nebo nedokáže určit 

barvu, lze mu předložit různé katalogy jako např. seznam ulic nebo vzorník barev atp. Při 

pomoci vyslýchanému překonat zdánlivě zapomenuté, vzpomínky s chybami nebo případné 

subjektivní nedostatky reprodukce se musí vyslýchající vyvarovat sugestivního ovlivňování 

vyslýchaného. Není vhodné, aby vyslýchající vyslýchanému napovídal, předkládal výpovědi 

jiných osob, formuloval otázky tak, aby mu naznačil, jak má odpovědět, případně dával najevo, 

jaká odpověď se od něj očekává. Podmínkou tohoto základního taktického postupu je 
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nepřerušovat ihned monolog vyslýchaného, ale s touto pomocí začít až po ukončení buď celého 

monologu nebo jeho určité části. Pomoc musí být nesugestivní a nenásilná. Vyslýchaný by ji 

neměl téměř postřehnout. Účelem je, aby vyslýchaný sám přišel na to, že ve své výpovědi udělal 

chybu a sám i zjistil jakou. 

Pokud vyslýchaná osoba vypovídá lživě, měl by na ni vyslýchající psychologicky 

působit. Psychologické působení na lživě vypovídající osobu znamená vhodné působení na city 

a rozum vyslýchaného, které musí být zákonné a v souladu s požadavky etiky a morálky. Cílem 

je vyslýchanému dokázat nesmyslnost a neudržitelnost jeho lživé výpovědi. Vyslýchající musí 

při překonávání tendence vyslýchané osoby vypovídat lživě zavrhnout metody založené na 

klamání vyslýchaného nebo metody, které charakterizuje zjevné, ale i skryté psychické nebo 

fyzické násilí. K psychologickému působení na lživě vypovídajícího za účelem překonání jeho 

důvodů vypovídat lživě, jsou využívány hlavně tyto dílčí taktické postupy: 

- odhalení, objasnění a odstranění příčin, které motivují vyslýchaného ke lživé výpovědi 

- stimulování kladných vlastností vyslýchaného 

- využití emocionálního napětí vyslýchaného 

- využití vnitřních rozporů výpovědi a rozporů mezi výpovědí a jinými důkazy 

- využití reflexivních úvah lživě vypovídajícího. 

Důkazy, které svědčí o lživé výpovědi a vyslýchající je chce předkládat, mají být řádně 

prověřeny a před jejich předložením se musí vyslýchající přesvědčit, jestli vyslýchaný na své 

výpovědi trvá. Při předkládání důkazů je zapotřebí značná obezřetnost, protože v některých 

případech má vyslýchaný možnost interpretovat důkazy tak, že důkazní informaci znehodnotí. 

Důkazy se předkládají těmito způsoby: 

- předkládání důkazů v logickém sledu 

- předkládání důkazů narůstající síly 

- předkládání pouze rozhodujících důkazů 

- předkládání celého souboru důkazů.25 

 

25 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 64-67. 
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„Ke zvýšení efektivnosti působení předkládaných důkazů vede ve vhodných případech 

demonstrace předkládaných důkazů vyslýchajícím na kriminalisticky významném místě, o 

kterém vyslýchaný vypovídá.“26 

2.5. Dokumentace výslechu 

Obligatorní formou dokumentace průběhu a výsledků výslechu je forma písemná. 

Formální náležitosti písemné dokumentace, které požadují právní předpisy, se liší podle druhu 

výslechu (např. protokol, zápis nebo úřední záznam). K doplnění písemné formy dokumentace 

průběhu a výsledků výslechu lze použít dokumentaci formou záznamu zvuku nebo zvuku i 

obrazu (videozáznamu). Účelem dokumentace je vytvořit dokumentační obraz průběhu a 

výsledků výslechu. Dokumentace musí obsahovat především: 

- název orgánu činného v trestním řízení a číslo spisu 

- identifikační údaje vyslýchané osoby (jméno, příjmení a další osobní údaje se do 

protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od spisu v případě, že svědkovi nebo osobě 

jemu blízké by hrozila v souvislosti s podáním svědectví újma na zdraví nebo jiné vážné 

nebezpečí – § 55 odst. 2 TŘ) 

- poučení vyslýchaného podle jeho procesního postavení 

- verifikace skutečnosti, že vyslýchaný porozuměl poučení (odkaz na skutečnost, že chce 

vypovídat) a předmětu výslechu 

- stručný a výstižný obsah volné výpovědi vyslýchaného, bez stylistických a literárních 

úprav prováděných vyslýchajícím 

- doslovné formulace otázek a odpovědí na ně 

- verifikace skutečnosti, že vyslýchaná osoba měla možnost seznámit se s obsahem 

protokolu a zaznamenáno musí rovněž být, jestli měla k jeho obsahu výhrady nebo 

návrhy na doplnění a změny 

- čas započetí a skončení výslechu a podpisové doložky všech přítomných osob.27 

 

 

 

26 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2015. ISBN 9788073805470, s. 67. 
27 Tamtéž, s. 67 a 68. 
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3.  Výslech dítěte 

Výslech dítěte je procesním úkonem a celý je nahráván na záznamové zařízení, záznam 

se přepisuje a je součástí vyhotoveného protokolu o výslechu dětského účastníka trestního 

řízení.28 Každý výslech je vždy ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory. Vnitřní faktory jsou na 

straně dítěte, vnější jsou na straně vyslýchajícího a prostředí. U dítěte vždy působí aktuální 

psychický stav. Vzhledem k tomu, že zvýšené napětí je přítomno vždy, musí vyslýchající dbát 

na vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí, neboť právě taková atmosféra tenzi ve výslechové 

místnosti odbourává. Vyslýchající musí počítat s nižší koncentrací pozornosti dítěte, kterou je 

tedy nezbytné stále povzbuzovat. Pozornost však nelze vynucovat příkazy („Tak už se 

soustřeď!“). Dítě rovněž velmi často vyžaduje motorické uvolnění, vyslýchající by měl toto 

respektovat a rozhodně by neměl nijak negativně komentovat různé protahování dítěte nebo i 

jeho eventuální pohyb po výslechové místnosti (přičemž ale toto chování vyslýchající registruje 

a sleduje, jestli se v průběhu výslechu u některých témat mění – je důležitý klid, strnulost i 

zvýšení frekvence neklidu). Vyslýchající si musí být vědom, že vývojová úroveň dítěte nebývá 

stejně vyrovnaná v jednotlivých složkách a dítě se tudíž může velmi lišit ve fyzické, psychické 

a sociální úrovni. S vývojovou úrovní dítěte souvisí i úroveň vnímání, schopnost zapamatování, 

schopnost reprodukce (pravdivá a úplná výpověď), spontaneita prožívání a chování, 

koncentrace pozornosti (jak její zaměření, tak udržení) a míra sugestibility. 

Vnější faktory jsou znalosti, dovednosti a zkušenosti vyslýchajícího, ale i jeho osobnost 

– zejména složka empatie a profesionalita (ve smyslu vědomí svého aktuálního stavu a vztahu 

k šetřenému skutku). Mezi vnější faktory patří prostředí jako: 

- kdo dítě na výslech přivedl (což zpravidla ovlivňuje emoční ladění dítěte), v jakou 

denní dobu (jestli ráno, odpoledne nebo až večer – což má vliv na koncentraci 

pozornosti dítěte, večer už bude pravděpodobně unavené) 

- vybavení výslechové místnosti (zařízení, výzdoba nebo obvyklé hračky). 

Při výslechu dítěte je potřeba zdůraznit, že hračkami zahlcená výslechová místnost způsobuje 

komplikace, protože velké množství hraček a podnětů ztěžuje dítěti udržení pozornosti. 

Vyslýchající by měl mít pro vyslýchané dítě připravenou i vodu, kdyby mu při hovoru o 

 

28 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti - pracovní sešit. Praha: Ministerstvo vnitra České 
republiky, 2013, s. 9. 
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nepříjemných věcech vyschlo v ústech. Naopak vůbec není vhodné dítěti nabízet sladkosti, 

protože pak dítě mluví s plnými ústy méně srozumitelně. Zapotřebí je pamatovat na 

fyziologické potřeby dítěte, jen část dětí si sama troufne během výslechu vyslýchajícího 

upozornit, že potřebuje na záchod (ačkoli vyslýchající na začátku výslechu sdělí, že to není 

problém). Tzv. bleskový výslech ale většinou nevyužije kapacitu možné výpovědi. Více lidí ve 

výslechové místnosti působí na dítě jako stresor a jeho výpověď je tedy ovlivněna negativně. 

Jedná se o velmi významný faktor. Základní dovedností vyslýchajícího je zařídit výslech bez 

přítomnosti rodičů dítěte nebo jeho vychovatelů, protože jejich přítomnost je nežádoucí (dítě je 

rozptylováno). Důležité je i rozsazení v místnosti, vyslýchané dítě by měl vyslýchající navést 

na místo, které je dobře snímáno kamerou (ve speciálních výslechových místnostech jsou 

stabilně zabudované). Vyslýchající by se měl posadit tak, aby se již nemusel přesunovat (např. 

při manipulaci s anatomickými loutkami). Optimální rozsazení je tedy takové, kde stolek, který 

je nezbytný kvůli použití anatomických loutek nebo kresbě dítěte (pro většinu dětí bývá 

zklidňující činností), nevytváří bariéru mezi dítětem a vyslýchajícím. Je zapotřebí, aby byl 

rohem mezi nimi. Listování ve složkách papírů nebo jejich rozložení na stolek vyslýchajícím 

může v dítěti vyvolat nejistotu, je proto lepší složky po přečtení úvodních náležitostí odložit 

vedle sebe na křeslo. Nevhodným faktorem je používání počítače za přítomnosti vyslýchané 

osoby. Pokud si vyslýchající potřebuje dělat během výslechu zápisky rukou, je to v pořádku za 

předpokladu, že je schopen udržet oční kontakt s dítětem.29 Pro výslech nezletilé osoby je 

typické využití videokonferenčního zařízení. Výslech je prováděn přes videokonferenční 

jednotku. Zpravidla je takový výslech neodkladným a neopakovatelným úkonem. Výslech 

nezletilé osoby, který je prováděn vyškoleným orgánem činným v trestním řízení, se může 

provádět jak ve speciální výslechové místnosti, která je pro tyto úkony zřizována v policejních 

objektech, tak na jiném místě, které s ohledem na okolnosti kauzy a duševní a mravní vývoj 

dítěte může přispět ke správnému provedení úkonu a dosažení výsledku, který je žádoucí. 

Dalším připojeným účastníkům, kteří jsou na jiném místě, je výslech prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení online přenášen. S větším pohybem osob v blízkosti vyslýchaného 

dítěte vznikají rušivé vlivy, které mohou na dítě působit negativně. Díky tomuto vzdálenému 

přístupu dalších stran k takovému úkonu, jsou tyto vlivy redukovány. Předvolat dítě a zajistit 

jeho účast je možné prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka nebo orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. Zajištění techniky se bude řídit podle místa, na kterém bude výslech 

 

29 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 10-12. 
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prováděn (jestli lze využít hardwarovou videokonferenční jednotku nebo mobilní 

videokonferenční jednotku, kolik účastníků videokonferenčního řízení se připojí a odkud). 

Úspěšnost provedení výslechu může významným způsobem ovlivnit organizace a protokolace 

výslechu a je vždy věcí aktuální situace a rozhodnutí policejního orgánu, jak bude provedena 

(stejně je tomu s organizováním stran v průběhu výslechu, se kterým je spojeno ovládání 

videokonferenčního zařízení – pro tento účel je na místě provádět výslech v kolegiální 

spolupráci policejních orgánů, např. vyslýchající provádí výslech dítěte ve speciální výslechové 

místnosti před videokonferenční jednotkou, objektiv této jednotky zabírá vyslýchané dítě a 

vyslýchajícího, na druhém místě je před videokonferenční jednotkou kolega, ten moderuje 

průběh výslechu a s vyslýchajícím komunikuje prostřednictvím mikroportu, zároveň takto 

umožňuje pokládání otázek oprávněných stran, přičemž hlavním přínosem je, že nedochází 

k narušení navázaného kontaktu vyslýchajícího s dítětem). 

Z provedeného výslechu dětského účastníka trestního řízení se tedy obligatorně pořizuje 

obrazový a zvukový záznam. Ten je možné použít v průběhu dalšího řízení v souladu s trestním 

řádem (§ 211 odst. 7 TŘ). 

Pokud je nezbytné položit dítěti doplňující otázky např. do hlavního líčení lze takový 

výslech provést také prostřednictvím videokonferenčního zařízení – na soudcem nařízený 

termín bude zajištěna přítomnost nezletilé osoby – ideálně na místě, na kterém již byla 

vyslýchána a pravděpodobně ho již i bezpečně zná, což je zpravidla speciální výslechová 

místnost – po propojení videokonferenčních zařízení soudce provede výslech do hlavního 

líčení. Smyslem využití videokonferenčního zařízení je snižování sekundární viktimizace 

dětských svědků a obětí trestných činů, neboť primární viktimizace (škoda, která oběti vzniká 

již samotným trestným činem), se může prohloubit vlivem vědomých nebo bezděčných 

negativních postojů a reakcí okolí – tento proces se označuje jako sekundární viktimizace. 

Následky druhotné újmy, která hlavně obětem trestných činů (ale i některým svědkům) vzniká 

v souvislosti s tím, že se účastní úkonů trestního řízení, jsou díky videokonferenčnímu zařízení 

bezpochyby minimalizovány.30 

 

30 KUČERA, Václav. Metodika výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení v trestním 
řízení. (Vydání: druhé.). Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 60 a 61. 
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3.1. Výslech dítěte ve specializované 
výslechové místnosti 

Místo, kde je výslech dítěte prováděn, je zařazeno hned do prvního oddílu třetí kapitoly, 

protože je potřeba zdůraznit, že právě místo je jedním z hlavních znaků, které výslech dítěte 

výrazně odlišují od výslechu dospělé osoby. Ve specializované výslechové místnosti je tedy 

realizován výslech dětského účastníka trestního řízení, který se stal obětí trestného činu, byl 

svědkem trestné činnosti nebo se dopustil protiprávního jednání (pachatele). Na provedení 

tohoto úkonu je potřeba, aby se vyslýchající vždy připravil řádně a pečlivě (všechno si pořádně 

rozmyslel a naplánoval) a následně ho zorganizoval profesionálně. Používání specializované 

výslechové místnosti má svoje zásady. Mezi ty základní patří již zmíněná profesionální příprava 

výslechu, klíčové jsou také osobnost policejního orgánu, zvláštnosti výslechu osoby mladší 15 

let, chyby při rozhovoru s dítětem a rekapitulace před samotným výslechem.  

„Profesionální příprava výslechu zahrnuje nastudování dosud nashromážděného 

spisového materiálu, zjištění informací o osobnosti vyslýchaného dítěte, přípravu scénáře 

výslechu a přípravu specializované výslechové místnosti na provedení konkrétního výslechu.“31 

Vyslýchající musí dodržovat všechny právní, kriminalistické a psychologické zásady. Je 

potřeba dítě upozornit, že bude proveden přepis nahrávky. Ten se předkládá k podpisu i 

vyslýchanému dítěti (podle jeho věku). Nesmí se podcenit ani výběr zúčastněných osob, 

v některých případech je vhodné vyslýchanému dítěti umožnit rozhovor s klinickým 

psychologem (např. pokud bude vyžadován znalecký posudek). Přibraný klinický psycholog 

nemůže nahradit přítomnost další osoby podle trestního řádu. V případě výslechu mladistvého 

do 18 let je potřeba brát zřetel na stupeň jeho rozumové a mravní vyspělosti, kterými se zabývá 

vývojová psychologie. Při výslechu dítěte musí vyslýchající postupovat podle ustanovení § 102 

odst. 1,2 a 3 TŘ. K výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba, 

která má s výchovou mládeže zkušenosti. Toto ustanovení zároveň připouští přítomnost rodičů 

vyslýchaného dítěte, na které se nesmí nikdy zapomínat, ale je potřeba vždy zvážit, jestli jejich 

přítomnost doopravdy přispěje ke správnému průběhu tohoto úkonu.32 Názory na přítomnost 

rodičů u výslechu dítěte jsou rozporuplné, jak již bylo nastíněno. „Může-li to přispět k 

správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, 

 

31 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 11. 
32 Tamtéž, s. 11. 
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mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu 

navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm 

mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán 

činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.“ (§ 102 odst. 1 TŘ). V kriminalistické praxi se 

rodič k výslechu standardně nepřibírá, aby dítě v jeho výpovědi neovlivňoval (právě svou 

přítomností, protože před rodičem dítě nesdělí vyslýchajícímu bez ostychu vše podstatné).33 

Eliminovat je tedy potřeba jeho strach i stud. Současně je nutné, aby vyslýchající nezapomínal 

na názor dítěte, jestli si vůbec účast rodičů (nebo jednoho z nich) přeje. 

Na průběh výslechu má vliv samotná osobnost policejního orgánu – chování, 

vystupování, verbální a neverbální projevy vyslýchajícího (včetně jeho oblečení, které působí i 

na rodiče vyslýchaného dítěte, když s nimi vyslýchající jedná). Protože výslech osoby mladší 

15 let má svá specifika, je potřeba vždy vyhodnotit informace k osobě vyslýchajícího – pohlaví, 

věk, zkušenosti, zvolit místo konání tohoto úkonu včetně času. Vždy se zvažuje přítomnost 

dalších osob na výslechu zúčastněných. Rozhodně nesmí být podceňován fakt, že výslech je 

mnohdy nejintimnější záležitostí. Každý účastník tedy prožívá zvýšenou psychickou zátěž – 

zvlášť pokud se jedná o dítě v postavení poškozeného (dětskou oběť). Takové dítě je přirozeně 

v intenzivním emočním napětí. Předem je dobré vědět, co je mu nepříjemné a čeho se bojí, aby 

se napětí nenásobilo.34 Projevy netrpělivosti vytvářejí stres a strach a paměť může být 

blokována. V experimentech se školním zkoušením byly tyto psychologické skutečnosti 

kvantifikovány. Zřetelné projevy netrpělivosti zkoušejícího v kombinaci se zastrašováním 

studentů, kteří byli zkoušeni, redukovalo paměťový výkon o 41 % (i u dobře osvojené látky). 

Ve výslechové situaci platí naprosto stejné tendence. Psychology je dokonce předpokládáno, 

že negativní vliv aktuálně působícího stresu z netrpělivosti a zastrašování může být výraznější, 

protože při výslechu jde o mnohem více než při psychologickém experimentu.35 

Písemný scénář výslechu, který má vyslýchající předem připraven musí obsahovat 

datum, čas a místo konání výslechu, spisovou značku případu, vyšetřovanou věc a trestněprávní 

kvalifikaci skutku. Dále výčet osob účastnících se výslechu, kdo a čím pořizuje dokumentaci 

úkonu a kde bude originál nahrávky uložený. Před každým výslechem dětského svědka nebo 

dětské oběti je nutné si s ohledem na vyslýchané dítě dobře promyslet poučení. Vyslýchající si 

 

33 Interview s Pavlem TRČKOU, vedoucím 9. oddělení obecné kriminality. Praha 19.1.2021. 
34 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 12. 
35 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4, s. 304. 
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text poučení připravuje předem a je součástí již zmíněného písemného scénáře. To znamená, že 

poučení je vždy s ohledem na věk a rozumovou a mravní vyspělost dítěte (mentální úroveň) pro 

něj srozumitelné a pochopitelné. Pozitivní motivace dítěte je velmi důležitá. „Výslech má být 

co do obsahu vyčerpávající, aby nemusel být opakován.“36 Zcela zásadní a zároveň nejčastější 

chyba trestního řízení, jehož účastníkem je osoba mladší 15 let, je právě opakování výslechu. 

Vyslýchající si během výslechu musí dávat pozor na slova a slovní obraty, které používá, aby 

byly dítěti srozumitelné. Abstraktní pojmy by neměl vůbec používat. Je potřeba si předem 

vyjasnit specifický význam některých slov užívaných dítětem a používat je (např. pro pohlavní 

orgány). Není na místě učit dítě během výslechu nové výrazy, naopak je zapotřebí využívat 

jeho slovní zásobu. Otázky vyslýchající pokládá v jednoduchých větách, které obsahují pouze 

jeden návrh nebo jednu jedinou otázku. Vyslýchající by na dítě neměl nikdy vyvíjet nátlak a 

ani by neměl spěchat, pokud dítěti trvá vyjádřit se. Musí se také ujistit, že dítě odpověď 

dokončilo. Otázky uvozované jedním nebo dokonce více zápory („Nebylo to tak, že…“) nemají 

být dítěti pokládány vůbec stejně jako otázky návodné. Zájmen používat co nejméně, aby 

nedošlo k záměně osob. Vhodné jsou otázky s otevřeným koncem neboli otázky doplňující 

nikoli návodné, jak již bylo uvedeno. Používání názorných pomůcek jako jsou kreslící potřeby 

je dobré pro dítě, pro které je těžké se vyjádřit, navíc tady může uplatnit svou kreativitu ve 

prospěch výslechu a získání výpovědi. Anatomickým loutkám charakteristickým pro výslech 

dítěte, které do výslechových pomůcek vhodných pro výslech dítěte spadají, bude prostor v této 

práci dán později. Vyslýchající by nikdy neměl dítěti klást otázky formou, která by v něm 

mohla vzbuzovat hanbu nebo dokonce hrozbu. Jednání dítěte nekritizovat.37 Současné výzkumy 

ukazují, že především u dětí a mladistvých se riziko nespolehlivé výpovědi zvyšuje, když je 

vyslýchající kritizuje (nebo na ně začne vyvíjet určitý tlak).38 Rady ze strany vyslýchajícího 

udělovat lze, ale pouze pozitivní formou a jen na konec výslechu. Během výslechu především 

nehodnotit událost, kterou dítě popisuje, z morálních hledisek. Při výslechu dítěte je vždy nutná 

značná míra trpělivosti a adaptace, talent vyslýchajícího jednat s dětmi a zaujmout je. Výslech 

je totiž velice často jediný prostředek k získání důkazů a tím i objasnění skutku. Výpověď dítěte 

je považována za plnohodnotnou jako výpověď dospělého. Děti jsou dokonce schopny 

vypovědět podrobnosti a detaily, které dospělí ne (dospělí je totiž standardně zapomínají nebo 

je přehlíží). Vyslýchající nesmí nikdy zapomínat na dětskou sugesci, což je schopnost 

 

36 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 12. 
37 Tamtéž, s. 12 a 13. 
38 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4, s. 304. 
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automaticky přijímat cizí názory za svoje a převádět je i do vlastního chování.39 Sugesce je tedy 

zvláštní postup ovlivňování, při kterém ovlivňující osoba (sugerent) podsouvá druhému určité 

představy nebo informace autoritativním, naléhavým a působivým způsobem, takže je závislá 

osoba přijímá nekriticky a automaticky za své a následně je produkuje jako vlastní osobní 

zážitky nebo názory. V psychologii výslechu má stejně důležité místo jako pojem sugesce i 

pojem sugestibilita. Sugestibilita je vlastností každého jedince (vnitřní dispozicí), která se 

projevuje jako náchylnost nebo sklon podléhat sugesci. Sugestibilita představuje vnitřní 

tendenci přijímat bez rozumného zvažování (nekriticky) a bezděčně (neuvědomovaně) cizí 

myšlenky za vlastní a převádět je do vlastního prožívání a chování automaticky. Sugesce přináší 

značná rizika pro pravdivost výpovědi, je zdrojem nepravdivých tvrzení vyslýchané osoby a 

v extrémním případě může vést k nepravdivému doznání. Sugestibilita je u dětí zpravidla vyšší, 

protože závisí na věku jedince, na jeho inteligenci (s vyšší inteligencí zpravidla klesá). Ženy 

bývají v průměru sugestibilnější než muži (i s tím musí vyslýchající při výslechu dítěte počítat). 

Vzrůstá při pocitech nejistoty, strachu nebo úzkosti. Vyslýchající tedy nesmí podcenit situační 

faktory ani duševní zdraví vyslýchaného dítěte a musí brát zřetel i na fakt, že některé duševní 

poruchy a nemoci jsou doprovázeny zvýšenou sugestibilitou (např. debilita, paranoidní 

psychózy, organická onemocnění mozku, hysterické příznaky nebo alkoholismus). Vyslýchá-li 

osobu, u které je přítomen jeden nebo více faktorů, pak je na místě věnovat vedení výslechu 

zvýšené úsilí a otázky formulovat velmi pečlivě. Za určitých okolností se sugestibilita 

vyslýchaného jedince musí zkoumat cestou soudně znaleckého posouzení. V praxi se zpravidla 

jedná o případy, kdy vyvstane problém věrohodnosti výpovědi. Odborné vyšetření sugestibility 

provádí odborný psycholog.40 

Nejčastější chyby vyslýchajícího při výslechu dítěte jsou: 

- utěšování 

- litování 

- vyčítání 

- obviňování 

- neklid, zvyšování hlasu 

- mentorování, plané sliby 

 

39 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 14. 
40 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4, s. 304 a 305. 
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- pseudodiagnostický komentář 

- spěch 

- patologizování projevů obětí 

- používání cizích slov. 

Utěšování („To se spraví.“ „Bude to dobré.“) vyvolává v dítěti pocit nepochopení. 

Litování („Je mi tě líto.“ „Je mi líto, že jsi tohle musel/a prožít.“) je nevhodné, protože z dítěte 

(a zvlášť pokud je v postavení oběti) dělá politováníhodného člověka, což snižuje jeho 

sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Vyčítání („Proč sis to nechal/a líbit?“) pouze prohlubuje 

pocit viny za situaci. Oběť se uzavírá nebo brání, tudíž se vyslýchajícímu nepodaří navázat 

kontakt a získat její důvěru zvlášť u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 

Kvůli zvyšování hlasu nebo mentorování dítě přestane s vyslýchajícím komunikovat. U 

planých slibů jako („Policie zasáhne a nic se nestane.“) nebo („Pachatel bude brzy potrestán.“) 

hrozí zbytečné zklamání dítěte, což může způsobit komplikace v případné další potřebné 

komunikaci s ním. Pseudodiagnostický komentář („To vypadá hrozně.“) může v dítěti vyvolat 

až panický strach. Hektičnost pracovníků zase v každé oběti vyvolá pocit, že na ni nikdo nemá 

čas, takže to asi není tak závažné a musí to vydržet. Výslechu dětského účastníka trestního 

řízení netrpělivost vyslýchajícího vždy škodí. Patologizování projevů dítěte v procesním 

postavení oběti („To není normální, takhle se chovat.“) prohlubuje pocit viny a zvyšuje jeho 

nízké sebehodnocení. 

Pro vyslýchajícího je před samotným výslechem podstatná rekapitulace. Musí si plně 

uvědomit, jakou osobu má vyslýchat a jedná-li se o osobu mladší 15 let, musí ji přiměřeně 

poučit. K výslechu je lepší přibrat dětského psychologa než rodiče nebo zástupce školy. Okruh 

přítomných osob je vždy potřeba pečlivě zvažovat. Důvody již byly uvedeny výše. Pokud dítě 

při výslechu ztratí pozornost, vyslýchající by měl výslech přerušit a odvést pozornost na jiné 

téma, které je čistě neutrální. Následně se pokusit opětovně navázat kontakt a teprve pak 

pokračovat ve výslechu. Čím menší dítě, tím větší riziko ztráty jeho pozornosti. Proto je 

zapotřebí mít naprosto pod kontrolou vybavení specializované výslechové místnosti a tím se 

také vyvarovat chybě jako je opakování výslechu dítěte. Pokud je vyslýcháno dítě, které má 

problémy s prospěchem, je naprosto nevhodné ptát se ho na známky nebo výsledky. Dítě by 

měl vyslýchající oslovovat jeho jménem a předem se ho zeptat, jaké oslovování je mu příjemné. 

Významným přínosem specializované výslechové místnosti je fakt, že otázky advokátů jsou 

dítěti pokládány pouze prostřednictvím vyslýchajícího, je jim tedy znemožněno působit na dítě 

mimikou, gesty, tónem hlasu nebo jinými projevy. Ovlivňování výpovědi dítěte jeho 
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znervózňováním nebo dokonce zastrašováním ze strany některých obhájců je tím pádem 

maximálně eliminováno. Rozrušené dítě by pak nebylo schopno v už tak vypjaté situaci, jakou 

pro něho jen výslech samotný představuje, vypovídat. Proto musí vyslýchající pečlivě zvážit, 

jestli je nutné pokládat dítěti výrazně intimní otázky. Dítě v předškolním a mladším školním 

věku by mělo být vyslýcháno pouze jednou osobou. Výslech by měl dokázat vyslýchající 

ukončit vhodným způsobem, navodit zklidňující atmosféru, výslech zhodnotit a nezapomenout 

dítě pochválit.41 

3.2. Výslech dítěte a jeho zvláštnosti  
Fáze výslechu zahrnují přípravu, vlastní výslech, závěr a vyhodnocení.42 Úspěšné 

provedení výslechu dítěte předpokládá, že vyslýchající věnuje všestrannou pozornost jeho 

přípravě. Při analýze shromážděných materiálů v rámci obsahové přípravy musí vyslýchající 

určit, jaké je procesní postavení vyslýchaného dítěte v trestním řízení a následně k jakým 

skutečnostem má vypovídat.43 Vyslýchající si připravuje otázky a jejich pořadí, demonstrační 

pomůcky a zvažuje motivaci dítěte a její podporu, sumarizuje získané informace a ty které 

potřebuje výslechem získat, připravuje také alternativy postupů, zajistí prostor a nutné osoby.44 

Ve vztahu k rozsahu výslechu by mělo být respektováno doporučení pro trvání výslechu u 

jednotlivých věkových kategorií. Včasnost provedení výslechu má svůj význam především u 

dětí nízkého věku, neboť ty uchovávají v paměti poznatky o události jen po určitou dobu. 

Celkově je zapotřebí zohlednit možnost vnějšího ovlivnění vyslýchaných dětí. U dětí ve věku 

5 až 7 let by měl výslech trvat okolo 15 minut, u dětí ve věku 7 až 10 let okolo 20 minut, u dětí 

ve věku 10 až 12 let okolo 25 minut, u dětí ve věku 12 až 15 let okolo 30 minut. U mladistvých 

trvání výslechu omezováno není, přestávku je však nutné udělat po hodině. Pro volbu taktiky 

výslechu je vždy zásadní poznat osobnost vyslýchaného dítěte. Jestli je u něj rozvinuta 

schopnost správně vnímat, uchovat a reprodukovat, co vnímalo svými smysly, nakolik bude 

jeho výpověď věrohodná, jestli bude chápat význam trestního řízení, svého procesního 

postavení a výslechu jako takového. Vyslýchající by měl určitě znát aktuální zdravotní stav 

 

41 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 14 a 

15. 
42 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 13. 
43 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 63. 
44 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 13. 
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vyslýchaného dítěte, jeho zájmy, vztah k rodině a škole (třídě). Měl by vědět, jaké uznává 

autority, protože na základě vyjmenovaného lze vytvořit předpokládaný model chování dítěte 

v průběhu výslechu včetně určení možných klíčových nebo i kritických témat. Tyto informace 

k osobě vyslýchaného dítěte může vyslýchající získat studiem písemných materiálů jako jsou 

záznamy nebo evidence, ale i obsah jiných spisů. Dále také šetřením k osobě (kde bydlí, kterou 

školu navštěvuje, jaké má kamarády).45
 

3.3. Nejčastější chyby vyslýchajícího při 
výslechu 

Vlastní výslech dítěte je vždy ovlivněn kvalitou navázání kontaktu vyslýchajícího 

s dítětem. Aktivita musí být na straně vyslýchajícího. Častou chybou je opomenutí důležitosti 

představení a podání ruky (a to bohužel i mezi dospělými). Již tímto prvním kontaktem totiž 

může vyslýchající navodit pocit důvěry nebo v opačném případě naopak podnítit pocit 

nedůvěry a zkomplikovat tak průběh následujícího výslechu, protože tím zvýší stres a tenzi 

vyslýchaného dítěte. Důležitost je potřeba přikládat také oslovování. Tykání nebo vykání 

výrazně výslech ovlivňuje. Od ukončení základní školní docházky je doporučeno dítěti vykat. 

Automatické tykání ze strany vyslýchajícího je oprávněně mladistvými vnímáno jako je 

nerespektující (projev neúcty). Je tedy další chybou negativně ovlivňující průběh výslechu. 

Narušuje atmosféru důvěry a hodnoceno je tudíž jako neprofesionální a nevhodné, nadto může 

být vnímáno i jako povyšování se vyslýchajícího nad mladistvého. Zdrobněliny od cizích osob 

nejsou dobře vnímány už malými dětmi a vyslýchající, který je používá při výslechu, tím 

zvyšuje ostražitost dítěte. Měl by si nacvičit různé varianty verbálního i neverbálního projevu 

a vědět, jak tyto varianty při výslechu na dítě působí. Pro výslech kvalitního kontaktu s dítětem 

lze dosáhnout vlastním držením těla, gestikulací, očním kontaktem, frekvencí dýchání nebo i 

tím, jakou má hlas vyslýchajícího melodiku a jak hlasitě, pomalu nebo rychle hovoří. Jakmile 

je verbální projev s neverbálním v rozporu obvykle roste stres a tenze. Familiární chování 

vyslýchajícího navíc může zvýšit ostražitost dítěte.46 

 

45 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 63 a 64. 
46 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 13 a 14. 
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Nejčastější chyby vyslýchajícího při výslechu dětských obětí jsou následující. Častá 

chyba prvního dojmu ovlivňuje další práci vyslýchajícího s dítětem (jeho negativismus nebo i 

vzhled). Každý člověk má tendenci k privátní typologii (tenhle bude lhát, tenhle bude 

nevychovaný). Pokud vyslýchající prvnímu dojmu podlehne, může pak přehlédnout podstatné 

informace z projevů dítěte, které právě vyslýchá a třeba je nevhodně bagatelizovat. Užívání 

nejasných, návodných nebo dokonce uzavřených otázek je chybné stejně jako užívání otázek 

dvojných, formulovaných „buď a nebo.“ Nevhodně formulované jsou i otázky začínající 

slovem „proč.“ Často na ně není odpověď. Nepřiměřený slovník vyslýchajícího (obecné výrazy 

– normální, slušný atp.) způsobuje, že dítě není při výslechu spontánní. Pokud vyslýchající 

výpověď dítěte zpochybňuje, pak ho může zcela zarazit v dalším projevu. Pochybnosti tedy 

nemůže formulovat jako („Takhle to asi nebylo.“), ale („Nerozumím tomu, jak to tedy bylo.“ 

„Můžeš mi to zopakovat?“), jinak by byla důvěra dítěte narušena. Zachování důvěry dítěte je 

naprosto klíčové po celou dobu výslechu. S emočními projevy dítěte během výslechu musí 

vyslýchající počítat. Dítě je během výslechu vystaveno stresu a projevy jako pláč, křik nebo 

naopak zaryté mlčení jsou naprosto běžné. Chybou je, pokud na ně vyslýchající reaguje slovy 

(„To nic není.“ „To bude dobré.“ „Uklidni se!“). Naprosto nevhodné je reagovat slovy („Ty 

naděláš.“ „Mohlo to být mnohem horší.“) nebo naopak („To muselo být hrozné, chudáčku!“). 

Litování je zcela neprofesionální. Rovněž případné chování v náruči, mazlení nebo hlazení. 

Vyslýchající musí emočně vypjatou situaci a chování dítěte pohotově vyhodnotit a podle toho 

se správně (tedy přiměřeně) zachovat, výslech na chvíli třeba přerušit, dát dítěti pauzu, když 

vidí, že není schopno hned pokračovat. Vhodné je reagovat např. slovy („Musí to být pro tebe 

těžké.“ „To je v pořádku, každý by měl v takové situaci hodně emocí.“). Dítě by nikdy nemělo 

z projevů vyslýchajícího pocítit zvědavost. Naopak pociťovat by mělo zájem o ně – ne o 

pachatele nebo jiné osoby. Chyba na straně vyslýchajícího je také špatná artikulace, musí být 

zřetelná. Tenze snižuje artikulaci vždy. Pokud se opakovaně neujišťuje, že mu dítě opravdu 

rozumí, dělá další zásadní chybu.47 

 

 

 

 

47 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 23. 
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4.  Poučení dítěte před výslechem 

Poučení je specifickým problémem při výslechu dětí. Je sice nezbytné, ale nesmí být 

příliš dlouhé, jinak dítě buď často propadá panice nebo se vyčerpává jeho koncentrace 

pozornosti.48 Poučení dětského svědka před výslechem není nutné vždy provádět ve výslechové 

místnosti, naopak někdy je pro úspěšný výslech vhodné, aby vyslýchající dítě vyslýchal ve 

známém prostředí, které je dítětem vnímáno především jako prostředí bezpečné. Z právního 

hlediska neexistuje žádný limit mentálních schopností ani věku pro podání svědectví. Podle 

některých poznatků z vývojové psychologie děti mladší 5 nebo 6 let vyslýchat nelze. Naopak 

někteří psychologové se přiklánějí až k věku 2 nebo 3 let, tedy k nižší věkové hranici. Vývojová 

úroveň dítěte souvisí s projevy na úrovni biologické, kognitivní, emoční, motivační a sociální. 

Dále souvisí s úrovní vnímání, schopností zapamatování a reprodukce, spontaneitou prožívání 

a chování, koncentrací pozornosti (jejím zaměřením a udržením) a sugestibilitou. Rozlišují se 

4 věkové kategorie významné pro kvalitně provedený výslech – předškolní věk, mladší školní 

věk, starší školní věk a věk mladistvých. V individuálních případech lze tedy provést i výslech 

dítěte mezi 2. až 3. rokem (batolete).49 

Před výslechem je zapotřebí vždy vyrozumět zákonného zástupce dítěte (ačkoli je tato 

povinnost trestním řádem výslovně upravena jen pro podávání vysvětlení dítětem v ustanovení 

§ 158 odst. 5 TŘ, nikoli však pro výslechy dítěte na protokol). Vyrozumění jednoho z rodičů 

plně postačuje a o tom, že k vyrozumění skutečně došlo, je nutné do spisu doložit 

nezpochybnitelný doklad (totožně jako když je o úkonu vyrozumíván obhájce). Vedle úředního 

záznamu o podání vysvětlení, který je velmi omezeně použitelný, existují další způsoby, jak 

získat prostřednictvím výslechu dítěte na protokol důkaz (vlastní výpověď) pro trestní řízení: 

1) před zahájením trestního stíhání podle ustanovení § 158 odst. 9 TŘ 

2) před zahájením trestního stíhání podle ustanovení § 158a TŘ 

3) po zahájení trestního stíhání podle ustanovení § 164 odst. 1 TŘ. 

Výslech dítěte je výslechem osoby do 18 let věku díky novele provedené zákonem č. 

45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákonem o obětech 

trestných činů) – tedy od 1.5.2017. Před uvedeným datem platil zvláštní režim jen pro děti 

 

48 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 14. 
49 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 3. 
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mladší 15 let.50 „Na výslech se použijí obecná ustanovení o výslechu svědka.“51 Speciální 

úprava týkající se dětských svědků je obsažena v ustanovení § 102 TŘ, toto ustanovení se však 

použije jen tehdy, pokud dítě má vypovídat k traumatizujícím skutečnostem, jejichž oživování 

by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho vývoj (ne tedy vždy). Specifický režim výslechu dítěte, který 

je uveden v ustanovení § 102 TŘ, se aplikuje jak na výslech dítěte před zahájením trestního 

stíhání, tak na výslech dítěte po zahájení trestního stíhání. Všechny tři uvedené typy 

protokolárních výslechů, pořízené video a audiozáznamy (ve smyslu ustanovení § 55a odst. 2 

TŘ) pak slouží jako důkaz před soudem. Tudíž na kvalitě provedeného úkonu mimořádně 

záleží. Důkaz se provádí před soudem jak přečtením protokolu, tak současně i přehráním 

záznamu. Není tedy nutné doslovně přepisovat do protokolu celý dialog s dítětem, ale je potřeba 

dodržet jen ty náležitosti protokolu, které jsou uvedeny v ustanovení § 55 odst. 1 TŘ. Doslovný 

přepis zákon vyžaduje pouze u konfrontace.52 „Protokol musí obsahovat podle ustanovení § 55 

odst. 1 písm. d) TŘ stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i 

zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah 

rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení 

o tomto doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v 

protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace.“53 

Možnost uvedená v ustanovení § 102 odst. 2 TŘ se bohužel výslovně vztahuje pouze 

k záznamu, který byl pořízen ze zrealizované videokonference (simultánní komunikace ze dvou 

a více míst díky obousměrným audio a video přenosům) ve smyslu ustanovení § 52a, ustanovení 

§ 111a odst. 2 až 5 TŘ, ale o tomto úkonu provedeném zvláštním způsobem by bylo nutné 

pořídit protokol. Otázky ostatních osob, které se na úkonu účastní, lze dítěti klást pouze 

prostřednictvím vyslýchajícího vždy podle ustanovení § 102 odst. 3 TŘ. Přítomností dalších 

osob u výslechu není myšleno, že se nachází ve výslechové místnosti společně s dítětem a 

vyslýchajícím. Přítomnost určitých osob je povinná a jejich absence tedy způsobí, že úkon se 

stane nepoužitelným. Ze zákona jde o pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 

dětského psychologa. 

Českou i evropskou judikaturou, která se zabývá kontradiktorností řízení a 

spravedlivým procesem, je dána povinnost vyrozumět o výslechu vždy i obhájce (v případě 

 

50 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 13. 
51 Tamtéž, s. 13. 
52 Tamtéž, s. 13. 
53 Tamtéž, s. 13 a 14. 
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trestního stíhání, které již bylo zahájeno) a to i tehdy, kdy nepožádal o to, aby byl vyrozumíván 

o vyšetřovacích úkonech. Přítomnost rodiče vyslýchaného dítěte je pouze fakultativní. Rodič 

na účast u výslechu nemá právní nárok, nemá ani možnost s úkonem nesouhlasit. Nesmí být 

v procesní kolizi s vyslýchaným dítětem. Rodič jako zákonný zástupce dětského svědka nemá 

právo mu klást žádné otázky ani v rámci poučení ani v rámci vlastního výslechu. Poučení dítěte 

musí mít stejné náležitosti jak při podávání vysvětlení na úřední záznam, tak při výslechu na 

protokol. Je lhostejné, jestli jde o úkon před zahájením trestního stíhání nebo až během trestního 

stíhání. Poučení dětského svědka je součástí vlastního úkonu (výslechu), ale nedochází k němu 

na úplném začátku, jak by se mohlo jevit.54 Negativní konec poučení je naprosto nevhodný, 

protože u sugestibilnějších jedinců vede k negativním reakcím (u mladších dětí je sugestibilita 

velmi výrazná vždy).55 

4.1. Postup při výslechu dítěte 

Vyslýchající nejdříve zjistí (ověří) identitu dítěte a další údaje, které mají být uvedeny 

v úvodní části úředního záznamu o podaném vysvětlení nebo protokolu o výslechu. 

Vyslýchající představí sebe a případně další osoby, které jsou v místnosti přítomné či 

přihlížející osoby vedle v místnosti. Následně uvede místo úkonu, datum a čas. Vyslýchající o 

sobě mluví zásadně v první osobě jednotného čísla, nikoli množného. Je potřeba navázat 

s dítětem zmiňovaný kontakt. Vlastní výslech dítěte (po jeho poučení) je možný až po navázání 

kontaktu, který přináší (měl by přinášet, ne vždy se to podaří) důvěru dítěte k vyslýchajícímu a 

ochotu se s vyslýchajícím (tedy cizím člověkem) bavit. Jedná se o vzájemný rozhovor (dialog) 

mezi vyslýchajícím a dítětem, nikoli jednostranný výslech dítěte. Vyslýchající by měl pokládat 

dotazy osobní a neutrální, vyměňovat si s dítětem takové informace, aby získal jeho sympatie.56 

Vhodné je ptát se na věci, které vyslýchané dítě dobře zná, pokládat rovněž občasné otázky 

uzavřené, na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“ („Chodíš do školky?“). Právě tyto otázky 

pomáhají vyslýchajícímu ověřit, jestli je dítě orientované v čase a prostoru, ve společnosti 

svých vrstevníků a taktéž ve své rodině. Mají tedy význam testovací.57 Pro staršího školáka je 

 

54 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 14. 
55 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 14. 
56 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 14 a 15. 
57 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 14. 
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v tomto smyslu vhodná např. otázka: „Kdy ses narodil?“ Pro předškoláka nebo dítě mladšího 

školního věku např. „Kolik ti je let?“ „Do které chodíš školy?“ „Do které třídy chodíš?“ „Do 

jaké školy?“ „Já mám taky takovou holčičku, jako jsi ty.“ „Co tě ve škole baví?“ „Já měla 

nejradši matematiku.“ U školáka je vhodné, aby se vyslýchající zeptal, jestli ví, jaký je den, 

měsíc nebo rok. Další otázky ideální pro navázání kontaktu s dítětem jsou s ohledem na roční 

období např. „Kde jsi byl/a teď o prázdninách?“ „Co jsi dostal/a pod stromeček?“ „Takovou 

hračku jsem si vždycky přála.“ Otázky vyslýchajícího mají směřovat i na rodinné poměry: „Kde 

bydlíš?“ „S kým bydlíš?“ „Kolik je vás doma?“ „Co rád/a děláš?“ „Jak se jmenuje tvůj nejlepší 

kamarád?“ „Chodíš na tréninky rád/a?“ V žádném případě se nejedná o dotazy zjišťovací. 

Výstupem nemají být faktické poznatky o dítěti. Informace získané v této části úkonu jsou buď 

pro trestní řízení nepodstatné (informace, že dítě má doma domácího mazlíčka) nebo jsou 

vyslýchajícímu již známé (např. že dítě bydlí v Praze, chodí do 3. třídy, má staršího bratra a 

mladší sestru a dělá závodně sportovní gymnastiku). Odpovědi dítěte v této úvodní části jsou 

zásadní z hlediska poznatků o duševním stavu dítěte – jak je vyspělé, jaké má vyjadřovací 

schopnosti, jak je komunikativní a orientované s ohledem na svůj reálný věk a rovněž z hlediska 

uvolnění napětí dítěte, což je potřeba k vybudování jeho ochoty se s vyslýchajícím vůbec bavit. 

Následně vyslýchající přistoupí ke zjišťování informací o skutku samotném. 

Předpokladem je, že je dítě uvolněné (tedy povídá si s vyslýchajícím) a nestydí se. Posléze lze 

přejít k tomu, jestli dítě ví (např. od svého zákonného zástupce nebo doprovodu), proč je ve 

specializované výslechové místnosti nebo proč za ním vyslýchající někam přišel (např. do 

nemocnice). Dítě jako svědek musí být informováno o skutku, k němuž se má vyjadřovat.58 

„NS ČR sp. zn. 11 To 62/79 ze dne 15.2.1980: Součástí řádného poučení svědka podle 

ustanovení § 101 odst. 1 TŘ o právu odepřít výpověď podle § 100 odst. 1, 2 TŘ je i označení 

skutku, jehož se má výpověď týkat, a po zahájení trestního stíhání také označení konkrétní osoby 

obviněného, v jehož věci má svědek vypovídat. Je-li více obviněných, je třeba označit všechny 

obviněné, v jejichž věci má svědek vypovídat. Bez toho nemůže svědek posoudit, zda má či nemá 

právo odepřít výpověď. Jestliže svědek nebyl v přípravném řízení takto řádně poučen a 

v hlavním líčení výpověď odepřel, nelze protokol o jeho výpovědi z přípravného řízení přečíst 

 

58 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 15 a 16. 



31 

 

vzhledem k ustanovení § 211 odst. 3 TŘ. To platí i tehdy, je-li svědkem osoba uvedená 

v ustanovení § 102 odst. 1 TŘ.“59 

Dítě by mělo dostat prostor k tomu, aby samo sdělilo svou představu o tom, co má být 

předmětem hovoru. Poté přistoupí vyslýchající ke zjištění informací o osobách. Vyjmenuje 

osoby, které se v konkrétním skutku nebo události vyskytují a které mohou být, nebo už jsou 

obviněné, a tudíž mohou být vůči dítěti tzv. osobami blízkými podle ustanovení § 100 odst. 1 

TŘ. Jak možnost nadefinovat skutek, tak možnost označit konkrétního obviněného je 

limitována úrovní poznání ve fázi prověřování, kdy ještě není zahájeno trestní stíhání proti 

konkrétní osobě (“Budeme si spolu povídat o tvém strýci Josefovi.“ „Potřebuji si s tebou 

promluvit o tvém trenérovi.“ „Budeme si spolu povídat o sousedovi, který bydlí vedle vás na 

patře.“ „Víš, jak se jmenuje?“). Poučovací povinnost musí vždy probíhat přiměřeně k věku a 

mentální úrovni dítěte. Vyslýchající používá při výslechu běžnou mluvu dítěte daného věku a 

vyspělosti. Nepoužívá pojmy, kterým dítě nerozumí (vyšetřování, trestní řízení, úkon, svědek, 

svědecká výpověď, obviněný, právo nevypovídat atp.). Vyslýchající tedy musí mluvu 

přizpůsobit vyspělosti dítěte a současně musí být připraven mu případně i některé pro něj 

nejasné pojmy srozumitelně vysvětlit. („Budeme si teď povídat o tom, co se stalo.“ „Rád/a bych 

věděl/a, jak se to doopravdy stalo.“ „Můžeš mi o tom něco říct?“).60 Vůbec nejvhodnější je v 

průběhu výslechu pokládat dítěti otázky otevřené a užívání nedokončených vět – vět, při 

kterých vyslýchající neklesá na konci hlasem (nedělá hlasem tečku, avšak pomyslných teček 

několik). Dítě totiž (dá-li mu vyslýchající dostatečný prostor) tyto nedokončené věty samo 

doplní. Vyslýchající tedy musí vydržet nutnou chvíli mlčet, protože každý (i dospělý) takovou 

větu skutečně nějak doplní. Mezi techniky vhodné pro výslech dětí patří techniky objasňování 

a parafrázování. Mnohem lepší než otázky začínající „proč“ je pokládat otázky začínající „jak“ 

nebo „co.“ Leckdy prostě dítě odpověď nezná. Důležitost je zapotřebí přikládat rovněž shrnutí 

dítětem dosud vypovězeného a opakovat klíčová slova nebo slovní spojení, které užilo samo 

vyslýchané dítě. K tomu je nezbytně nutné, aby vyslýchající dítěti doopravdy naslouchal a 

zároveň mu dal dostatečný prostor k vyjádření toho, co chce dítě sdělit. Důraz je tedy kladen 

na trpělivost ze strany vyslýchajícího. Monitorovat by měl vyslýchající všechny projevy dítěte. 

Především jeho případný psychomotorický neklid a kolísání pozornosti (samozřejmě po celou 

dobu výslechu). Případné neurotické projevy jako kousání nehtů nebo tiky a projevy somatické 

 

59 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 16. 
60 Tamtéž, s. 16 a 17. 
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má vyslýchající sledovat z hlediska jejich intenzity a konkrétní dílčí části výslechu (kdy k těmto 

projevům dochází). Je naprosto zásadní, aby v průběhu výslechu (a hlavně při práci 

s demonstračními pomůckami) dokázal vyslýchající pro dítě vytvářet pocit bezpečí a prostředí 

důvěry.61 

Krátký přehled vysvětlení některých zákonných pojmů dítěti: 

- trestný čin (skutek) – je to, co se stalo 

- pachatel (podezřelý), obviněný (legislativní zkratka) – je ten, o kom si myslím, že 

udělal něco, (dětem, zvířatům atp.) co se dělat nemá 

- svědek – je ten, kdo něco viděl, slyšel nebo zažil a může si se mnou o tom povídat 

- potrestání pachatele – myslím si, že to, co se stalo, se dělat nemá a ten, kdo to udělal, 

by za to měl být potrestán. 

Vyslýchající nesmí konkretizovat, jak bude pachatel potrestán, protože není v zájmu 

nikoho dítě děsit nebo obtížit pocitem odpovědnosti za něco. Není správné při výslechu 

používat následující formulace: („Rádi bychom zjistili, co se včera stalo.“ „Můžeš nám o tom 

něco říct?“ „Můžeš mi k tomu něco říct?“). Nejasné pojmy by měl vyslýchající vysvětlit např. 

následujícím způsobem. („Pro mě je svědek ten, kdo něco viděl, slyšel a zažil a může o tom 

mluvit.“ „Obviněný je pro mě ten, o kom si myslím, že udělal to, o čem se spolu bavíme.“ 

„Pokud jsi něco viděl, slyšel nebo zažil, tak mi to řekni.“). Vyslýchající poučuje dítě o významu 

svědecké výpovědi, o pravdě, o nepravdě a zamlčení a o právu odepřít výpověď 

podle ustanovení § 100 odst. 1,2 a 3 TŘ. Poučení o významu svědectví se odvíjí od rozsahu 

povinnosti svědčit podle ustanovení § 97 TŘ a od definice účelu trestního řízení v ustanovení 

§ 1 odst. 1 TŘ. Vždy jde tedy o zájem na objasnění věci a na dopadení a potrestání pachatele. 

Vyslýchající by si měl u dětí předškolního věku nebo mentálně zaostalých nejprve ověřit, že 

rozumí významu pojmů („Když řeknu, že teď venku sněží – je to pravda?“). Měl by se vyhýbat 

všem sporným kategoriím (např. rozlišování barev nebo velikostí). Poučí tedy dítě o pravdě, 

nepravdě (vymýšlení si) a zamlčení. U dětí školního věku bez mentální retardace nebo duševní 

choroby se tyto pojmy netestují. Následně vyslýchající sdělí dítěti, že má říkat pouze pravdu a 

poskytne mu návod pro případ, kdy úplnou pravdu říct nedokáže. („Když si nebudeš jistý nebo 

už si nepamatuješ, co se stalo, tak mi to, prosím, řekni, vůbec se nebudu zlobit.“ „Pokud by sis 

 

61 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 15. 
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vymýšlel, tak by to mohlo ublížit nevinnému, a to by nebylo správné.“). Poučení podle 

ustanovení § 100 TŘ má dva odstavce. Pojednává o příbuzenském poměru dítěte k pachateli a 

riziku trestního stíhání buď dítěte staršího 15 let nebo riziku trestního stíhání pro jeho příbuzné, 

kteří jsou v odstavci druhém vyjmenováni. Uvedeny jsou osoby v rodinném poměru nebo 

obdobném, jejichž újmu by dítě právem pociťovalo jako újmu vlastní. Jednoznačně jde o osoby, 

se kterými může mít dítě navázáno reálný vztah. Odstavec první tohoto ustanovení se vztahuje 

na v něm vyjmenované příbuzné. Nejčastěji jde o nejbližší rodinu dítěte (rodiče, sourozence, 

prarodiče). Vyjmenováni však nejsou nevlastní rodiče nebo strýcové a tety. Je lhostejné, jestli 

má dítě vypovídat ke vztahu k podezřelému nebo obviněnému. Důvodem odepření výpovědi je 

již samotná existence příbuzenského vztahu mezi dítětem a podezřelým nebo obviněným. Nic 

dalšího není pro aplikaci práva, které z odstavce prvního plyne, potřeba. Vyslýchající 

samozřejmě ví už před výslechem, jestli vzájemný poměr mezi dítětem a obviněným existuje 

nebo ne, takže dítě poučuje podle ustanovení § 100 odst. 1 TŘ jen tehdy, když vztah reálně 

existuje, a tudíž existuje i právo dítěte nevypovídat podle tohoto odstavce. („Máme si spolu 

povídat o tvém tatínkovi, a proto by sis nemusel se mnou o tom, co se stalo, o tom, jak se utopil 

tvůj bráška u vás na zahradě povídat, ale byla bych ráda, kdybys mi to pověděl.“ „Budeme si 

spolu o tom povídat?“). Druhý odstavec ustanovení § 100 se původně užíval tehdy, když 

v procesním postavení obviněného ještě nikdo nebyl a dítě tedy mohlo svou výpovědí zahájení 

trestního stíhání vůči někomu iniciovat. V současné době se podle ustanovení § 100 odst. 2 

poučuje vždy.62 „NS ČR sp. zn. 3 Tz 39/76 ze dne 7.7.1977: Provedení důkazu přečtením 

protokolu o výslechu svědka mladšího 18 let i bez splnění podmínek uvedených v ustanovení § 

211 odst. 1 a 2 TŘ (§ 102 odst. 2 věta druhá TŘ, ovšem za splnění podmínek uvedených 

v ustanovení § 211 odst. 3 a 4 TŘ) předpokládá, že byly splněny všechny náležitosti předepsané 

trestním řádem pro výslech svědka, zejména že svědek byl řádně poučen ve smyslu ustanovení 

§ 101 odst. 1 TŘ i o právu odepřít výpověď podle ustanovení § 100 TŘ. Nebyla-li výpověď 

svědka provedená v přípravném řízení přečtena v hlavním líčení pro nesplnění podmínek 

uvedených v ustanovení § 211 odst. 3 TŘ, nelze k takové výpovědi při rozhodování přihlížet, i 

když okolnosti v ní uváděné svědčí proti obviněnému nebo v jeho prospěch (§ 220 odst. 2 

TŘ).“63 

 

62 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 17. a 18. 
63 Tamtéž, s. 18 a 19. 



34 

 

 Vyslýchající tedy nepoučuje dítě proto, že by policejní orgán přes veškerou přípravu na 

výslech a poznatky shromážděné během dosavadního trestního řízení nevěděl, koho dítě může 

za pachatele označit. V případě nebezpečí trestního postihu pro příbuzné dítěte je sice sporné, 

zda poučovat o tom, že hrozí postih někomu, kdo už trestně stíhán je, ale judikatura druhý 

odstavec vykládá tak, že jde o riziko tzv. „zmnožení důkazů“ k tíži již stíhané osoby nebo o 

riziko rozšíření jejího trestního stíhání o další, dosud neznámé činy, což skutečně nelze nikdy 

předem vyloučit. Problém činí poučování tehdy, jedná-li se o případ, kdy dítě má vypovídat 

k osobě z tzv. širší či neformální rodiny, tedy mimo oficiální vazby. Vyslýchající musí 

posoudit, zda by dítě újmu způsobenou pachateli pociťovalo nebo mohlo pociťovat (pokud by 

tedy vznikla) reálně jako újmu vlastní – malé děti nejsou vůbec schopny tuto konstrukci 

posoudit. Kritériem pro úsudek vyslýchajícího je fakt, jestli dítě s onou osobou z tzv. širší 

rodiny vyrůstalo nebo vyrůstá (typicky se jedná o partnera matky dítěte, s nímž není sezdaná a 

ani nemusí sdílet stejnou domácnost). Pokud se jedná o tak pevný vztah mezi onou osobou a 

dítětem, který lze přirovnat ke kategoriím příbuzných uvedeným v ustanovení § 100 odst. 1 TŘ, 

pak je nutné, aby vyslýchající s takovou osobou zacházel jako by šlo o osobu, které náleží stejné 

postavení jako osobám vyjmenovaným v odstavci prvním. V těchto případech musí 

vyslýchající dítě poučit o právu odepřít výpověď. Neúčelné je se dítěte dotazovat, jestli má 

někoho, ke komu má vypovídat rádo nebo nerado. Jde o informaci zavádějící, navíc z pohledu 

malého dítěte charakteristiku v čase značně nestálou. Pokud o tak pevný vztah nejde, osoba se 

na výchově dítěte nepodílí, nežije s dítětem ve společné domácnosti, pak k takové osobě má 

sice vztah typicky matka dítěte, ale dítě samotné nikoliv. K takové osobě bude vyslýchající 

přistupovat jako k osobě cizí (ve vztahu k dítěti). Pro dítě jde tedy o osobu pouze známou, a 

tudíž v těchto případech nehrozí, že by újmu způsobenou takovému pachateli pociťovalo reálně 

jako újmu vlastní. Vyslýchající musí před výslechem znát podstatné skutečnosti od pracovnice 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí a ani v těchto případech se vyslýchající neptá dítěte, jestli 

má onu osobu rádo nebo nerado. Pokud tyto skutečnosti nezná, musí se dotázat dítěte (potřeba 

je znát podíl osoby na péči o dítě, na jeho výchově i výživě a obecně okolnosti pobytu osoby 

v domácnosti, ve které dítě žije). Vyslýchající musí být připraven i na nečekané situace během 

úkonu. Dítě má vypovídat jako svědek např. ke zneužívání ze strany otce a pro vyslýchajícího 

může začít nečekaně hovořit o identických praktikách ze strany nevlastního staršího sourozence 

(již trestně odpovědného), který zatím trestně stíhán není. Vyslýchající musí rychle a adekvátně 

zareagovat, doplnit poučení dítěte pro další část výslechu stejným způsobem jako již bylo 

poučeno ve vztahu k otci v úvodní části úkonu. Taková reakce vyslýchajícího je účelná pouze 

tehdy, pokud jde o úkon prováděný takovou formou, která bude v budoucnu důkazně využitelná 
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ve vztahu k oběma pachatelům. Procesně sporné by bylo užití takového výslechu dítěte 

v trestním řízení vedeném vůči tomuto dodatečně odhalenému pachateli, pokud by úkon 

s dítětem probíhal bez přítomnosti soudce, a navíc ještě před zahájením trestního stíhání vůči 

tomuto nevlastnímu staršímu sourozenci. 

Problémy činí vysvětlit dítěti termín „nebezpečí trestního stíhání.“ U malých dětí není 

vhodné vůbec poukazovat na možnost uvěznění ani na hrozbu potížemi nebo problémy, neboť 

se jednoznačně jedná o pojmy zastrašující nebo naopak příliš neurčité. U dětí mladších 15 let 

je proto adekvátní použít neutrální pojem „potrestat,“ kterému každé dítě rozumí. („Já si 

myslím, že to, co se tvojí babičce stalo, se nikomu dělat nemá, a ten kdo to udělal, za to má být 

potrestán.“). Chybné je použít množné číslo („My si myslíme, že to, co tatínek udělal, se 

zvířátkům dělat nemá.“). U mladistvých mezi 15 a 18 lety se vyslýchající musí vypořádat 

s nebezpečím trestního stíhání, kterému by se mohl sám mladistvý vystavit a s následky vědomě 

nepravdivé nebo vědomě neúplné výpovědi. („Myslíte si, že byste se mohl vy sám tím, co mi 

tu povíte, nějak ohrozit, a pokud ano, tak mi řekněte, co by vám mohlo podle vás hrozit a 

z jakého důvodu?“). Dítě starší 15 let musí sdělit vyslýchajícímu, jak a pro co by si trestní 

stíhání přivodilo (např. sedmnáctiletá studentka ukradla spolužačce notebook ze skříňky v šatně 

a pak se sama stala obětí loupeže). V těchto případech musí být dítě poučeno o tom, že jenom 

smlčí to, co by je samotné ohrozilo, jinak ve zbytku o ostatních lidech nebo skutečnostech 

významných pro trestní řízení mluvit musí. („Potřebuji, abyste mi řekla vše o tom, co se vám 

stalo v tom parku, ale o tom, jak jste k tomu notebooku přišla, se se mnou vůbec bavit nemusíte 

a já se na to nebudu ani ptát.“ „Rozumíte mi?“). („Protože už je vám 15 let, jste sám trestně 

odpovědný a pokud byste mi tady vědomě lhal nebo mi úmyslně něco důležitého zatajoval, 

mohl byste být sám stíhán pro křivou svědeckou výpověď.“). („Pokud byste někoho úmyslně 

nepravdivě označil za pachatele, hrozilo by vám trestní stíhání za křivé obvinění nebo za 

pomluvu.“ „Rozumíte mi?“). Ze zadokumentování poučení a výslechu musí být zřejmé, že dítě 

nebylo pod nátlakem, nebylo poučováno návodným způsobem a je-li zachycena konkrétní 

zpětná vazba od dítěte směrem k vyslýchajícímu, pak je zřejmé, že dítě poučení porozumělo. 

To je naprosto zásadní zejména v případech trestné činnosti páchané v rámci rodiny. 

 Před vlastním výslechem vyslýchající nečte za přítomnosti dítěte všechny údaje, které 

jsou v úvodní části protokolu (včetně jména pachatele, názvů skutkových podstat a všech 

paragrafů), protože pro dítě je to značně stresující. Docházelo by ke zbytečným průtahům a dítě 

by to mohlo znejistit. Ze zákona to není vůbec nutné. Do samotného výslechu si vyslýchající 

nesmí nechat nikým zasahovat (ani státním zástupcem nebo soudcem při úkonu podle 
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ustanovení § 158a TŘ) a to ani otevřenou ani skrytou formou – v podobě pokynů udělovaných 

přes výpočetní techniku. Za úkon nese odpovědnost vyslýchající. Pokud chce státní zástupce 

úkon provést jinak, může ho osobně provést podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) TŘ. 

Přítomnost rodičů nebo vychovatelů při výslechu je až na výjimky nevhodná a zkresluje 

výpověď dítěte (stres, obavy dítěte z následného trestu, stud před rodičem, ze ztráty lásky 

rodiče, vliv na sebehodnocení dítěte). Vyslýchající se termínu „lež“ vyhýbá a používá pojmy 

„pravda“ a „nepravda.“ Vzhledem k sugestibilitě dítěte je nutné poučení končit pozitivně. 

Vyslýchající si musí dávat pozor na návodné formulace. („Určitě máš tatínka rád/a, ale…“). 

Taková formulace vyvolává v dítěti blok. Během poučení musí vyslýchající zachovat 

sebekontrolu (regulovat hlasitost svého projevu) a zvládat svoje neverbální projevy (mimiku a 

gestiku). Rovněž musí hlídat svou osobní vzdálenost od dítěte. Dítěte se vyslýchající zásadně 

nedotýká a nehladí je. Naopak pokud dítě začne plakat, musí reagovat přiměřeně, podá mu 

připravený papírový kapesník a vyčká, než se dítě uklidní. Je samozřejmě nutné dbát na dobu, 

kdy se úkon odehrává (dítě bude unavené, pokud muselo /pro ně/ nezvykle brzy vstávat a jelo 

k výslechu 3 hodiny nebo muselo 2 hodiny čekat na chodbě, než vyslýchající vyslechne někoho 

před ním, nebude dávat pozor, pokud má hlad nebo žízeň, nebude se soustředit, pokud se mu 

chce na záchod nebo pokud bude zvenku slyšet rachot, pokud bude naopak vyslýcháno těsně 

po obědě, bude otupělé). Proto je velmi důležité vybrat vhodnou denní dobu, aby výpověď byla 

kvalitní. Dítěti nelhat a nic mu neslibovat, nepoužívat výrazy policistů a právníků (pachatel, 

ztotožnit, podat vysvětlení, vytěžit), kterým dítě nerozumí. Vyslýchající při představování sebe 

a dalších osob vynechá hodnosti a tituly. Neměl by hovořit v množném čísle, pokud to kontext 

umožňuje. Mluví tedy za sebe („potřebuji, poučím, zajistím“). Dítě by měl oslovovat neutrálně 

– bez zdrobnělin, pokud si to dítě samo nezvolí. Je zapotřebí hlídat si i další zdrobněliny, u dětí 

před vstupem do školy a dětí v 1. a 2. třídě základní školy budou ještě známé, u starších však 

můžou vzbuzovat podezření, posměch nebo dokonce i odpor. Dítě si záhy samo nastaví slovník, 

který je mu blízký a ve kterém se případné zdrobněliny budou nebo nebudou vyskytovat 

naprosto přirozeně. Je důležité používat jazyk a slovník přiměřený úrovni dítěte, 

upřednostňovat stručnost a hovořit nahlas a pomalu v krátkých holých větách. Vyslýchající by 

si měl průběžně ověřovat, že dítě porozumělo a současně si i ověřovat, že vyslýchající správně 

rozuměl tomu, co dítě sdělilo („Rozumíš mi?“ „Zopakuj mi, co jsem říkal/a.“). Trestně 

odpovědnému dítěti (mladistvému) vyslýchající zásadně vyká, pokud dítě neřekne, že mu má 

vyslýchající tykat, pak respektuje jeho volbu. Rozhodně se ho neptá na minulé ani přítomné 

pocity. Dítě emoce neumí popsat. Navíc to zvyšuje jeho úzkost (to znamená, že se nemá 

vyslýchající dítěte ptát, jak se cítí nebo jak se při tom cítilo, jak mu u toho bylo). V žádném 
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případě nesmí dítěti vnucovat negativní hodnotící pocity („Je to pro tebe trauma.“ „Stalo se ti 

něco ošklivého.“ „Hodně ti ublížil.“). Vždy musí vyslýchající pamatovat na potřeby 

vyslýchaného dítěte a reagovat, jakmile začne např. zívat nebo se ošívat, upozornit ho na 

možnost přestávky („Když se budeš potřebovat napít nebo si dojít na záchod, tak mi řekni.“). 

U mentálně retardovaných dětí diagnostikuje stupeň retardace psycholog. Je potřeba mít o tom 

informace a počítat s poklesem minimálně o jedno vývojové období.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 18-23. 
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5.  Základní charakteristika období pro potřeby 
práce s dítětem 

5.1. Základní charakteristika období – 
období batolete (od roku do 3 let) 

U batolete dochází k vývoji myšlení, řeči, paměti a v neposlední řadě učení. Typickým 

pro toto období je prozkoumávání okolí, tedy bezprostřední smyslový kontakt. Vzdorovitě se 

prosazuje, narůstá vědomí sebe sama. Napodobuje dospělé, aniž by činnosti rozumělo. Již 

odlišuje velikosti – větší a menší. Množství si začíná uvědomovat po 2. roce, reaguje ale pouze 

na vyjádření “hodně nebo málo.“ Čas určit nedokáže, existuje pro něj jen „tady a teď.“ Dítě do 

2 let znovupoznává blízké osoby a známé předměty po dobu 8 týdnů. Ve 3 letech i po 7 

měsících, schopnost reprodukce je omezena na několik dní. Pozornost je schopno udržet jen 

velmi krátkou dobu. Představivost se zpřesňuje tím, co dítě opakovaně prožilo. Po 2. roce se 

vytvářejí fantazijní představy. Výrazná je vázanost na rodinu, blízké osoby, ale i např. na 

hračky. U dítěte se velmi projevuje výchovné prostředí, ve kterém vyrůstá. Na konci tohoto 

období dosahuje jeho slovní zásoba zhruba 1000 slov. Svůj vnitřní svět lépe vyjadřuje např. 

hrou. Jsou velké individuální rozdíly ve vývoji řeči. Dítě má strach z neznámého, z odloučení 

od rodiče, lze již pozorovat i naučený strach spojený s nepříjemnými zážitky (např. se bojí 

lékaře). Dítě si neuvědomuje reálná nebezpečí.65 

5.1.1. Zvláštnosti výslechu batolete 

V tomto období je třeba, aby vyslýchající využil hravosti dítěte, výslech má být veden 

za použití demonstračních pomůcek. Audiovizuální záznam z výslechu je zapotřebí pořídit 

vždy. Dítě má být poučováno jednoduchými a krátkými větami. Vyslýchající si musí dávat 

pozor na formulace, protože dítě většinou opakuje to, co slyšelo naposledy. Formulace: „Budeš 

si o tom se mnou povídat, nebo ne?“ je špatná. Správná formulace je: „Budeš si o tom se mnou 

povídat, ano?“ Vyslýchající by měl být k dítěti přirozeně vlídný a měl by samozřejmě mít 

upravený zevnějšek, protože i vzhled vyslýchajícího má na dítě vliv. Vyslýchající musí být na 

výslech připraven, musí znát všechny dostupné informace o dítěti a události. Kvalita výslechu 

 

65 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 4. 
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závisí na navázání kontaktu s dítětem. Výslech musí být co nejkratší, ideálně by měl trvat jen 

15 (maximálně 20) minut.66 

5.2. Základní charakteristika období – 
předškolní věk (od 3-4 do 6-7 let) 

Dítě v tomto období vnímá převážně to, co ho bezprostředně a subjektivně upoutá, 

vjemy jsou vázány na osobní prožitek, tomu může odpovídat popis objektu nebo události (např. 

chlapci popíšou, že auto mělo velká kola, kdežto dívky zmíní, že auto bylo černé). Fantazie 

dítěte snadno doplňuje chybějící obraz – proto by vyslýchající neměl trvat na odpovědi, když 

dítě poprvé řekne, že neví.67 Orientace v čase je pro ně těžší než orientace v prostoru.68 Časové 

vnímání je stále problematické, protože dítě neumí rozlišit „dnes, včera, zítra.“ V 5 letech užívá 

minulý a budoucí čas. „Vpravo, vlevo“ si plete, ale “nahoře, dole“ umí rozlišit. Otázky jako 

„Kolik?“ nebo „Kolikrát?“ jsou bezpředmětné, protože dítě pojem čísla v tomto období ještě 

nezná nebo se teprve začíná učit počítat. Některé silné zážitky ať už pozitivní nebo negativní 

jsou uchovány natrvalo, zejména v souvislosti s citovým prožíváním. U dítěte se velmi 

projevuje výchovné prostředí, ve kterém vyrůstá, a tudíž i jeho citové rozpoložení. Už se začíná 

objevovat úmyslné zapamatování (např. básničky). Pozornost je rovněž úmyslná – v závislosti 

zejména na druhu činnosti („Ještě ne, ještě jsem to nedodělal/a.“).69 Snaží se napodobovat 

jednání dospělých, autority přebírá nekriticky.70 Vyjadřování předbíhá myšlení (může mluvit 

„vyspěle,“ ale nechápe plně význam). V tomto věku je dítě omezeno slovní zásobou pro 

vyjadřování, ta dosahuje 2500-3000 slov. Rozvíjí se i „samomluva“ např. s hračkou.71 Význam 

mnohých slov, objektů i jednání je pro něj tedy neznámý, cizí. Objeví-li se nová situace, snaží 

se ji pochopit srovnáním s jinými situacemi, které považuje za stejné nebo alespoň podobné. 

Předložení vzoru u něj může vyvolat vzpomínku na vlastní zážitek a schopnost o něm 

 

66 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 4. 
67 Tamtéž, s. 6. 
68 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 61. 
69 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 6. 
70 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 61. 
71 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 6. 
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vyprávět.72 Při sdělování toho, co prožilo nebo vidělo, se nechává unést fantazií a emocemi. To 

znamená, že volný popis může být vylepšen představou.73 Dítě tedy začíná v tomto období 

chápat okolní svět, po omezenou dobu dokáže uchovávat v paměti poznatky o něm a realitu, 

kterou vnímá popisuje tak, aby pro ně byla srozumitelná a přijatelná. Proto některé informace 

zkresluje nebo rovnou vylučuje. Z události vnímá spíše detaily než celek a nedokáže postihnout 

příčinné souvislosti. Hlavním motivem činnosti dítěte v předškolním věku jsou jednoznačně 

jeho zájmy. Tyto zájmy však nejsou stálé, proto dítě přechází od jedné činnosti k druhé, což má 

vliv na bezděčnou pozornost a bezděčné zapamatování.74 

5.2.1. Zvláštnosti výslechu dítěte 
v předškolním věku (od 3-4 do 6-7 let) 

Při komunikaci s dítětem předškolního věku si vyslýchající musí dát pozor na vysokou 

sugestibilitu. Vzhledem k tomu, že je pro dítě důležité hodnocení od druhých osob, by mu měl 

vyslýchající neustále poskytovat během výslechu zpětnou vazbu a používat holé věty (hovořit 

stručně). Neměl by vůbec používat cizí slova a odborné termíny. Děti předškolního věku neumí 

podat souvislý výklad, ale použitelnou výpověď schopné podat jsou.75
 V tomto období je stále 

třeba využít hravosti dítěte, výslech má být veden za použití demonstračních pomůcek. 

Audiovizuální záznam z výslechu je třeba pořídit vždy. Dítě má být poučováno jednoduchými 

a krátkými větami s pozitivním zakončením. Správná formulace: „Budeme si o tom spolu 

povídat, ano?“ Vyslýchající má nechat dítě spontánně vylíčit událost, otázky pokládat 

jednoduché (např. „Kdo s tebou byl doma?“ „Byl tam ještě někdo další?“ „Jaký byl ten pán?“) 

a nenabízet, pokud možno, varianty na výběr („Auto bylo bílé nebo červené?“). Vyslýchající 

by měl být k dítěti přirozeně vlídný a měl by samozřejmě mít upravený zevnějšek.  Musí být na 

výslech pečlivě připraven a znát všechny dostupné informace o dítěti a události. Kvalita 

výslechu závisí na navázání kontaktu s dítětem. Výslech by měl trvat ideálně 30 minut. 

V případě pachatele – osoby blízké je důležité jasné vyjádření dítěte, jestli bude v tomto případě 

vypovídat. („Máme si povídat o tvém tatínkovi, tak kdybys chtěl/a nemusíš mi nic říkat.“ „Ale 

 

72 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 61. 
73 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 6. 
74 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 61. 
75 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 4. 
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já bych potřeboval/a vědět, co se stalo, myslím si, že se takové věci dětem/zvířatům dělat nemají 

a ten, kdo to udělal, by za to měl být potrestán.“ „Budeme si spolu povídat?“). Ale 

nekonkretizovat jakým způsobem by měl být pachatel potrestán. Vyslýchající nemá dávat 

výslovně na výběr ANO nebo NE a měl by se vyhýbat slovu „chtít.“ Formulace: „Chceš si o 

tom se mnou povídat, nebo nechceš?“ „Chceš si o tom se mnou povídat nebo ne?“ jsou špatné. 

Není správné zdůrazňovat „se mnou.“ Pokud jsou přítomny přihlížející osoby vedle v místnosti, 

pak se o nich může vyslýchající dítěti zmínit, ale velmi opatrně. Dítě se totiž může zarazit, že 

není s vyslýchajícím samo.76
 Výslechu můžou být ve vedlejší místnosti, kam je přenášen obraz 

a zvuk, přítomni obhájce obviněného, státní zástupce, pracovnice orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí a soudní znalec – psycholog. 

Jedná se o předškolní věk, dítě v tomto věku je vázáno na přítomnost. Špatně chápe 

pojem času a pojmy „minulost nebo budoucnost,“ dokáže však pochopit význam slov „dříve 

nebo později.“ Předškolní děti nedokážou uvažovat komplexně. Pro dítě je důležité, jak se 

situace jeví jemu. Děti v mladším předškolním věku navíc ještě dobře nerozumí všem 

souvislostem a vztahům mezi jednotlivými formami existence. Neberou v úvahu možnost, že 

nové uspořádání může být vráceno do původního stavu. Tyto proměny jsou schopné rozpoznat 

až v 5 letech. Předškolní děti dokonce ignorují informace, které by jim překážely a pohled na 

svět komplikovaly. Dítě je schopné ulpět na jednom nápadném znaku a přehlédnout znak jiný, 

třeba i mnohem významnější. Disponuje výbornou kapacitou paměti, a tudíž má schopnost 

vnímat i reprodukovat detaily. Skutečnosti si zapamatovávají bezděčně. První osobní 

vzpomínky se vytvářejí před 4. rokem života, ale pouze útržkovitě a v menším množství. Často 

se vyskytují tzv. nepravdivé lži, kdy dítě kombinuje vzpomínky s fantazií. Přičítá např. 

vlastnosti živých bytostí (lidí a zvířat) neživým věcem. Tímto způsobem si děti v předškolním 

věku pomáhají přes fantazii. Vyjadřují pouze své pocity a pamatují si jen část sdělení, které 

slyšeli. Takto malé děti nedokážou ještě rozlišovat podle počtu. Pohybují se v rozmezí do počtu 

nejvýše 4-5, ostatní už je „moc.“ Děti v předškolním věku se často identifikují s rodičem 

stejného pohlaví. Snáz přijímají autoritu, pokud navštěvují mateřskou školu.77 

 

76 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 7. 
77 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
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5.3. Základní charakteristika období – 
mladší školní věk (od 6 do 10 let) 

U dítěte jsou v tomto období velké rozdíly ve vývoji tělesném a duševním. Tělesný 

vývoj je rychlejší než duševní.78 V tomto období dochází ke změně celkové reaktivity dítěte, 

zvýšení odolnosti k zátěži i schopnosti koncentrace pozornosti – rozsah pozornosti se tedy 

rovněž zvyšuje. Dochází k rozvoji motoriky, senzomotorické koordinace, zrakového a 

sluchového vnímání.79 Dítě se začíná orientovat v čase a prostoru (délka, vzdálenost, směr, 

vpravo, vlevo).80 Při vnímání prostorových vztahů má však sklony ke zveličování.81 Čísla jsou 

stále abstraktní pojem – proto se učí počítat jablka a hrušky.82 S nástupem do školy se učí 

podřizovat jednání volní kontrole, vytvářejí se návyky záměrného vnímání a logické úvahy, 

rozlišuje mezi realitou a fantazií, přesto ještě neumí odlišit podstatné od nepodstatného. Již 

dokáže vnímat celkový obraz události. Umí ho uchovat v paměti, zvlášť pokud se jedná o 

předmět jeho zájmu – všímá si pak podrobností, které dospělým standardně unikají.83 „Začíná 

analyzovat jednotlivé jevy a chápat jejich souvislosti a příčiny.“84 V tomto období je důležité 

slovní ocenění dítěte nebo pochvala. („Byl jsi šikovný, bez tebe bych to nezvládl/a.“ „Moc mi 

to pomohlo.“). V rámci výslechu je možné využít i kresbu, která se v tomto období u dítěte 

rozvíjí. Krátkodobá paměť se zlepšuje, dlouhodobá až postupně s věkem. Udržení pozornosti 

se učí ve škole, důležité je obnovování motivace a pozornosti o přestávkách. Začíná opouštět 

své „já“ a uvědomovat si i potřeby ostatních lidí. Dítě má v tomto období potřebu začlenit se 

do skupiny a potřebuje také vřelý kontakt (se skupinou, třídou). Jedná se o období, kdy se 

odpoutává od rodiny. Vzorem je pro dítě většinou učitel nebo trenér. Projevuje se vliv střetu 

autorit, který je vyvolán začleněním dítěte do formálních i neformálních sociálních skupin.85 

 

78 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. 
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5.3.1. Zvláštnosti výslechu dítěte 
v mladším školním věku (od 6 do 10 
let) 

Pro období prepuberty je typická touha poznat svět takový, jaký je, proto je při 

komunikaci s těmito dětmi v období školního věku potřeba, aby si vyslýchající byl vědom, že 

období od 6 do 7 let je obdobím realistickým, kdy převládá fotograficky popisný princip. Dítě 

má schopnost si vybavovat a následně vylíčit události s až překvapivými detaily, které dospělý 

člověk přehlíží nebo úplně zapomíná. Podle některých výzkumů jsou děti schopné dokonce 

lepší reprodukce dat než např. vysokoškolsky vzdělaní lidé. Dítě věnuje pozornost těm 

informacím, které považuje za významné. Dítě v mladším školním věku bude považovat za 

podstatné jiné znaky popisované události než dítě ve starším školním věku. Dívky bývají více 

sebekritické a chlapci bývají více sebevědomí. Na sebehodnocení dítěte má vliv i školní 

prospěch. Otec představuje větší autoritu než matka a je pro dítě větším zdrojem poznatků. 

Pokud dítě pochází z rodiny, která se rozpadla (rozvod rodičů), právě v tomto období často 

v důsledku toho vzniká syndrom zavrženého rodiče. 

Mladší školní věk (období od 6-7 let do 8-9) je obdobím poznávání. Poznávání se odvíjí 

od tzv. školní zralosti dítěte. Správně vnímá pořadí věcí, dokonce se zaměřuje na detail. Detaily 

chápe jako součást celku. Pozornost koncentruje maximálně 7-10 minut a dokáže ji přesouvat. 

Na skutečnost mají děti tohohle věku různé pohledy. Jejich myšlení je vázáno na realitu a umí 

používat logiku. Dokážou řadit různé události podle toho, v jakém sledu k nim došlo. Učí se 

rozlišovat délku trvání nějakého dění. 

Ne každé dítě v tomhle věku však dokáže pojmout zodpovědnost za svoje chování. 

Vlastní schopnosti ještě neumí odhadnout. Psaní ještě nemá zautomatizované. K intenzivnímu 

rozvoji paměti a její kapacity dochází mezi 6 a 12 lety. Rozvíjí se sebekontrola, emoce dokážou 

hodnotit a sdílí je se svými vrstevníky.86 V tomto období lze kromě demonstračních pomůcek 

využít i kresby dítěte. Audiovizuální záznam z výslechu se pořizuje vždy. Dítě má vyslýchající 

poučovat jednoduchými, krátkými větami s pozitivním zakončením. („Budeme si o tom spolu 

povídat, ano?“). Vyslýchající má nechat dítě spontánně vylíčit událost (co ví o skutku nebo 

pachateli), otázky pokládat jednoduché a nenabízet možnosti. V těchto případech si 

 

86 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 5 a 6. 
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vyslýchající musí dávat pozor na vlastní verbální i neverbální projevy (např. obracení očí 

v sloup, rozhazování rukou, skákání do řeči, listování v papírech atp.). Vyslýchající musí být 

připraven na výslech, musí znát všechny dostupné informace o dítěti a události. Kvalita 

výslechu závisí na navázání kontaktu s dítětem. Výslech by měl trvat ideálně 45 minut. 

V dětské výslechové místnosti se po představení sebe vyslýchající dítěte zeptá, jestli ví, proč 

tam je. Mělo by následovat spontánní vyjádření dítěte. V případě, že to dítě neví nebo to 

nedokáže říct, následuje uvedení do předmětu výslechu. Vyslýchající dítě upozorní, že ho 

zajímá, co se doopravdy stalo a ověří si, že dítě umí rozlišovat pravdu od výmyslu. Rovněž je 

dobré dítě předem upozornit, že když nebude něco vědět nebo si to už nebude pamatovat, 

nemusí se bát říct vyslýchajícímu, že neví. V prvotních informacích lze dítěti doplnit další 

přítomné nebo přihlížející osoby. („Vedle v místnosti nás sledují…“). V případě pachatele – 

osoby blízké je důležité jednoznačné vyjádření dítěte, jestli bude vypovídat.87 

5.4. Základní charakteristika období – 
starší školní věk (od 11 do 15 let) 

Pro období puberty je typické uvažování, jaký by tento svět mohl být nebo jaký by měl 

být.88 U dítěte dochází k završování vývoje inteligence.89 Rozvíjí se abstraktní myšlení, paměť 

je více logická než mechanická.90 Chápe a je schopno si zapamatovat i abstraktní pojmy, 

protože jeho paměť už se neupírá jen na konkrétní věci. Hlouběji proniká k podstatě věci, 

dokáže odlišit podstatné od nepodstatného. Věci kolem sebe nepřijímá jako dané, ale analyzuje 

je i hodnotí, zároveň se rozvíjí jeho vnímání. Svoje myšlenky vyjadřuje přesně pomocí 

specifických výrazů.91 Má výraznou potřebu být někým akceptován. V případě nepřijetí dítěte 

rodinou nebo nejbližší sociální skupinou (dětským kolektivem) je výrazná jeho emoční 

nevyrovnanost. Dítě se potřebuje identifikovat se skupinou (třídou, partou) a dochází 

k osamostatňování se od rodiny. Vytváří si vlastní identitu, proto má potřebu hodnocení od 

 

87 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 8 a 9. 
88 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 6. 
89 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
90 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 9. 
91 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
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okolí.92 K některým připomínkám je však nedůtklivé a k sobě bývá často nekritické. Ke skupině 

je vázáno vědomím sounáležitosti a solidarity, skupina má vliv na jeho celkové názory a 

postoje.93 Začíná se projevovat kritika autorit, rozumová odůvodnění převládají nad citovými.94 

Jeho sebevědomí se zvyšuje. V citovém životě je prudké a výbušné, což se projevuje jako 

celková nevyrovnanost.95 Dítě jedná často impulzivně, objevit se může i agresivní chování 

(často jedná dříve, než myslí). Jeho paměť má výběrový charakter, to znamená, že co ho zajímá, 

to si pamatuje lépe.96 Začíná se projevovat morálka, vnitřně hodnotí svá jednání a často si 

vytváří mravní ideál – osobnost, jejíž kvalit by rádo dosáhlo.97 Významný je pocit vlastní 

„dospělosti.“ Dítě pohlavně dozrává a s tím souvisí hormonální změny, které ovlivňují 

psychiku úzkostí, emoční labilita je tudíž zvýšená. Začínají experimenty s alkoholem, drogami 

a v některých případech se objevují první střety se zákonem.98 Toto období se rozděluje na 

střední školní věk (období od 8-9 let do 11-12), ve kterém dochází ke zvyšování koncentrace 

různých způsobů vnímání a jejich koordinace, a starší školní věk (období od 11-12 let do 15). 

V 10 letech děti koncentrují pozornost 10 až 15 minut, nechybí jim kritičnost a dokážou odlišit 

sebe od ostatních jak v pozitivním, tak negativním směru. Vrstevníci hrají důležitou roli, rozvíjí 

se vztahy s nimi, sílí přátelství a solidarita mezi nimi. Skupina vrstevníků, která je pro dítě 

v tomto věku velmi důležitá, začíná být konkurentem jeho rodiny. Zároveň mezi vrstevníky 

vznikají vzájemné konflikty a dochází k vyčleňování dětí, které většině nějakým způsobem vadí 

(nevyhovují jejím požadavkům). Starší školní věk (období od 11-12 let do 15) je obdobím 

života, kdy se už dítě dokáže sebehodnotit přesně a přichází také výrazná potřeba se prosadit. 

Klade důraz na spravedlnost ze strany dospělých. Dochází k diferenciaci podle pohlaví.99 

 

92 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 9. 
93 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
94 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 9. 
95 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
96 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 10. 
97 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
98 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 10. 
99 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 5. 
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5.4.1. Zvláštnosti výslechu dítěte ve 
starším školním věku (od 11 do 15 let) 

U mravnostní trestné činnosti používá vyslýchající demonstrační výslechové pomůcky. 

Audiovizuální záznam z výslechu se pořizuje vypovídá-li dítě k traumatizujícím událostem. 

Vyslýchající má dítě poučovat srozumitelně a s pozitivním zakončením. („Budeme si o tom 

spolu povídat, ano?“). Dítě má nechat spontánně vylíčit událost, otázky pokládat jednoduché a 

nenabízet možnosti. Vyslýchající by si měl v každém případě dávat pozor na svoje verbální a 

neverbální projevy (obracení očí v sloup, rozhazování rukou, skákání do řeči, dívání se na 

hodinky, listování v papírech). Dítě je nutné přijímat takové, jaké je a nekomentovat negativně 

ani nijak nehodnotit jeho projev nebo zevnějšek. Kvalita výslechu závisí na navázání kontaktu 

s dítětem. Vyslýchající musí být na výslech pečlivě připraven, musí znát všechny dostupné 

informace o dítěti a události. V případě pachatele – osoby blízké je důležité jednoznačné 

vyjádření dítěte, jestli bude vypovídat.100 

5.5. Základní charakteristika období pro 
potřeby práce s mladistvým (od 15 do 
18 let) 

Toto období je charakterizováno jako nestálé a kritické, u mladistvého se dotváří 

osobnost, formují se názory.101 Později se u mladistvého stabilizuje tělesný a duševní vývoj, 

zlepšuje se sebeovládání a schopnost přijmout zodpovědnost.102 Jedná se o období, ve kterém 

projevuje snahu o samostatnost a nezávislost.103 Touží i po ekonomické samostatnosti.104 

Vnímání je nestereotypní (svěží a ostré). Dokáže se trvale soustředit na jeden jediný objekt 

zájmu. Vyjadřuje se plynule, často však zkratkovitě za využití slangových, originálních výrazů. 

 

100 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 10. 
101 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
102 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 11. 
103 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
104 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 11. 
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Do myšlení proniká jeho bohatá představivost.105 Jeho potřeba emočních prožitků je zvýšená, 

navazuje partnerské vztahy. Na významu nabírá vlastní tělo a zevnějšek. Rebeluje proti 

dospělým, což se často projevuje generačními problémy. Experimentuje s alkoholem, drogami 

a v některých případech se objevují střety se zákonem.106 Je plně schopen analýzy a syntézy 

jevů, pro svou relativnost úsudku často přechází na základě pochybností od jednoho 

přesvědčení k druhému. Projevuje se u něj kritický pohled na okolní realitu. Energie je 

v přemíře, potřebuje ji vybít ať už v pozitivním nebo negativním směru.107 

Období od 10 do 20 let je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí (obdobím 

dospívání), kdy se osobnost dítěte komplexně proměňuje ve všech oblastech (somatické, 

psychické a sociální). Mladistvý je schopný experimentovat s vlastními úvahami, používat 

logické operace, má schopnost analyzovat i abstraktně myslet. Uvažuje systematicky i 

hypoteticky. Má snahu polemizovat s druhými osobami a objevují se sklony k radikalismu. 

Naprosto typická je pro toto období nadměrná kritičnost, vztahovačnost, přecitlivělost a 

nedostatek sebeovládání. Objevit se může i agresivita, naopak city navenek projevovat nechce. 

Odmítá výjimky a kompromisy, odpoutává se z vlivu i návaznosti na rodinu. Důležitou roli 

hrají vrstevnické skupiny mladistvého a kontakty, které má na sociálních sítích. 

5.5.1. Zvláštnosti výslechu mladistvých 
(od 15 do 18 let) 

Vyslýchající si při komunikaci s mladistvým musí uvědomit, že věrohodnost jeho 

výpovědi je obecně vysoká a stejně je tomu i s jeho schopností reprodukovat události. Naopak 

docházet může i k úmyslnému zkreslování výpovědi. Má poměrně reálný odhad vlastních 

schopností a dovedností.108 U mravnostní trestné činnosti používá vyslýchající demonstrační 

výslechové pomůcky. Audiovizuální záznam z výslechu se pořizuje, vypovídá-li dítě 

k traumatizujícím událostem. Mladistvého má vyslýchající poučovat srozumitelně, má ho 

nechat vylíčit událost spontánně, pak pokládat otázky. Měl by si v každém případě dávat pozor 

 

105 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
106 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 11. 
107 KONRÁD, Zdeněk, Miroslav NĚMEC a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe 
výslechu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 9788072512942, s. 62. 
108 KOLÁŘOVÁ, Alena. Specializační kurz pro policisty s profesní specializací, výslech dětského 
svědka – oběti mravnostní trestné činnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 6. 
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na svoje verbální a neverbální projevy (obracení očí v sloup, rozhazování rukou, skákání do 

řeči, dívání se na hodinky, listování v papírech). Mladistvého je potřeba přijímat takového, jaký 

je a nekomentovat negativně jeho projev nebo zevnějšek (ani neverbálně posuzovat). Od 15. 

roku věku dětem zásadně vyslýchající vyká. Pouze pokud by mladistvý vyslýchajícímu sám 

řekl, že mu má tykat, je možné tykat. Dítě (mladistvého) poučuje vyslýchající jako dospělou 

osobu, protože je již trestně odpovědné. Kvalita výslechu závisí na navázání kontaktu s dítětem 

(mladistvým). Vyslýchající musí být na výslech pečlivě připraven, musí znát všechny dostupné 

informace o dítěti a události. 

 Na začátku oznámí vyslýchající mladistvému, kde se nachází (dětská výslechová 

místnost) a představí se mu, zopakuje i jméno vyslýchaného mladistvého, případně mu sdělí, 

že jsou vedle v místnosti přítomné další osoby, které výslechu přihlíží. Zeptá se ho, jestli ví, 

proč ho vyslýchá. Následovat by mělo spontánní vyjádření mladistvého. Pokud neví, následuje 

uvedení do předmětu výslechu vyslýchajícím. Upozorní mladistvého, že je důležité mluvit 

pravdu. Zdůrazní, že vyslýchanému již bylo 15 let, je trestně odpovědný, a tudíž v případě, že 

by mu vědomě lhal nebo úmyslně zatajil něco podstatného pro objasnění skutkového děje, mu 

hrozí trestní stíhání pro křivou výpověď. („Pokud byste někoho schválně nepravdivě označil za 

pachatele, hrozilo by vám trestní stíhání za křivé obvinění nebo pomluvu.“). Následně se zeptá, 

jestli mladistvý všemu rozuměl. Dítě (mladistvý) musí odpovědět, že poučení rozumělo. Poučí 

mladistvého, že pokud si myslí, že by se tím, co při výslechu vyslýchajícímu sdělí mohl sám 

ohrozit, tak mu má říct, proč si to myslí a co by mu podle něj mohlo hrozit. Důležité je nechat 

mladistvého, aby zase odpověděl a vyslýchající mu sdělí, že pokud něco nebude vědět nebo si 

to už nebude pamatovat, je v pořádku, když řekne, že neví. V případě, že pachatelem je osoba 

blízká, je povinností vyslýchajícího mladistvého poučit, že pokud nechce, nemusí vypovídat a 

následně se ho zeptat, jak se rozhodl. („Budete o tom mluvit?“). Důležité je jednoznačné 

vyjádření mladistvého, jestli v tomto případě bude nebo nebude vypovídat.109 

Na závěr páté kapitoly této práce je nutno podotknout následující. „Pokud dítě pro jeho 

nezralost vyslechnout nelze, je nutné obstarat do spisu (pro obhajobu a soud) odborné 

vyjádření, aby na provedení výslechu extrémně malého dítěte nebo dítěte vývojově opožděného 

netrvaly.“110 

 

109 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 11 a 12. 
110 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Poučení dítěte před výslechem ve speciální výslechové místnosti. Praha: 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017, s. 12. 
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6.  Zvláštnosti výslechu dítěte s handicapem 

S ohledem na fakt, že tělesně nebo mentálně postižené děti jsou všeobecně považovány 

za zvýšeně ohrožené např. sexuálním zneužíváním, na toto téma existuje překvapivě málo 

odborné literatury. U jedné ze sedmi dětských obětí sexuálního zneužívání lze předpokládat 

vývojové opoždění, s tím souvisí méně či více snížené schopnosti. „Learning disability“ nebo 

„developmental disability“ jsou obecné výrazy používané anglickými autory. První zmíněný 

výraz nahrazuje pojmy, které byly používány dříve – mentální retardace nebo mentální 

handicap. Zahrnuje heterogenní skupinu poruch projevujících se různými potížemi při učení. 

Výraz „learning disability“ je preferovaný, neboť nediskriminuje postižené děti a současně má 

přidanou hodnotu v tom, že zdůrazňuje otázku inkluze. To znamená, že řeší otázku, jak jim 

pomoct včlenit se do společnosti. Pachatelé sexuálních deliktů věří, že právě handicapované 

děti jsou méně schopny vypovídat, že jejich výpověď působí nevěrohodně, a proto pro ně 

představují zvlášť vhodné oběti. Ohledně svědecké způsobilosti panoval a bohužel je silně 

zakořeněn v právní praxi skepticismus. V roce 1994 publikovali první manuály, které 

vyslýchající podporovaly při kontaktu s handicapovanými, australští lingvisti. Práci Marka a 

Roslin Brennanových lze vnímat jako zlomový moment v přístupu k mentálně 

handicapovaným. Oba lingvisté razili zásadu, že každý má právo být slyšen v jazyce, kterému 

rozumí. Podle nich záleží na tom, jak pachatel nebo oběť dokáže svoji kauzu prezentovat, což 

závisí na komunikačních dovednostech. Komunikační dovednosti mentálně handicapovaných 

jsou však výrazně omezeny v různých oblastech. Navíc jim výpověď ztěžují i další nedostatky 

jako omezená slovní zásoba, potíže porozumět otázkám vyslýchajícího, nekonzistentní nebo 

nepřiléhavé odpovědi na otázky, které jim vyslýchající pokládá, nedostatečné abstraktní 

myšlení, problémy s pamětí. Též omezený rozsah jejich pozornosti a zvýšená sugestibilita 

těchto jedinců. Dříve měl převahu názor, že potíže při získávání výpovědi od mentálně 

handicapovaných jsou limitem nepřekročitelným. V současné době je již prosazováno, že 

vyslýchající musí uzpůsobit svůj styl komunikace s vyslýchanou osobou (vyslýchaným 

dítětem, mladistvým) tak, aby výslech byl maximálně efektivní (aby vyslýchající získal od 

vyslýchaného pravdivou a pokud možno úplnou výpověď). Děti (stejně tak dospělé osoby) 

s mentálním nebo fyzickým handicapem jsou označovány jako zvlášť vulnerabilní (zranitelné). 

Je potřeba mít na paměti, že zvýšená vulnerabilita automaticky neznamená svědeckou 

nezpůsobilost. 
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Výslech dětí, které jsou mentálně handicapovány je specifický ve všech svých fázích a 

žádá si kvalitní přípravu, se kterou by měl vyslýchajícímu pomoct patřičný specialista. Jeho 

úkolem je vyslýchajícímu objasnit, jaké má dítě schopnosti (nestačí znát pouze jeho omezení), 

co dítě zvládá, co naopak vůbec nezvládá a samotný výslech by měl být následně těmto 

poznatkům přizpůsoben. Mentálně retardované děti mají kratší intervaly pro udržení 

pozornosti, proto je nezbytně nutné, aby vyslýchající počítal s častějšími přestávkami. Klíčovou 

fází výslechu handicapovaných dětí je fáze dotazování, protože volné líčení těchto jedinců 

obsahuje méně spontánních informací a bývá kratší. Vyslýchající by měl pokládat otázky 

jednoduché a konkrétní – tedy stručné. Naprosto nevhodné jsou z již zmíněných důvodů otázky, 

které obsahují abstraktní výrazy. Dítě by pro ověření, že sdělení vyslýchajícího správně 

pochopilo, mělo toto sdělení opakovat vlastními slovy. Rozhodně by neměl být opomíjen 

problém uzavřených otázek typu „ano-ne,“ protože tyto otázky podněcují handicapované dítě 

k použití kladné odpovědi, což potvrzují mnohé studie (Milne a Bull, 1999, Memon a Bull, 

1999). Jedná se o tzv. „ano efekt.“ V praxi je tedy potřeba tyto otázky nahradit vhodnými – 

alternativou jsou otázky typu „buď – anebo,“ které vedou k lepším „svědeckým výkonům“ dětí 

s handicapem.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2013. ISBN 9788073804619, s. 181-183. 
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7.  Metodika používání demonstračních 
pomůcek při výslechu dětských obětí 
7.1. Historie používání demonstračních 

loutek 

Jedná se o anatomické loutky používané při výslechu dětí, které mají kořeny v USA. 

Následně se rozšířily do Velké Británie a jinde byly používány v osmdesátých letech 20. století 

jako pomůcka při vyšetřování mravnostní trestné činnosti. Pomáhají s vyjadřováním nejen 

dětem, ale také osobám s komunikačními problémy – mentálně retardovaným, osobám 

s poruchami řeči i se smyslovými poruchami, osobám s psychickými obtížemi v tom nejširším 

smyslu a samozřejmě i osobám traumatizovaným. Cílem je zjistit, co přesně s nimi pachatel 

(abusor) prováděl – tedy získat pravdivou a úplnou výpověď. Použití těchto demonstračních 

loutek se leckdy posunulo i do následného psychoterapeutického procesu. Přesto se dlouhá léta 

vedou rozpravy mezi odborníky (psychology, pediatry, právníky) o relevantnosti jejich užití a 

za jakých podmínek je jejich užití vhodné. Podstatná je samozřejmě jejich následná výpovědní 

hodnota. Existují velcí zastánci těchto demonstračních pomůcek, ale i jejich zásadní odpůrci a 

pak jsou ti, kdo je užívají a dokážou jejich možnosti relevantně zhodnotit. Do České republiky 

se dostaly díky spolupráci s odborníky v zahraničí v Dětském krizovém centru v Praze, které 

založil po roce 1995 prof. Jiří Dunovský. Následně byly loutky zhotoveny, což ale bylo kvůli 

neobvyklosti takových loutek v našem prostředí značně komplikované. Tyto pomůcky nebyly 

nijak standardizovány a značně se liší svým provedením i vzhledem. Základní sestavu tvoří 4 

loutky – dívka a chlapec a dvě dospělé osoby – žena a muž se zobrazenými sekundárními 

pohlavními znaky. Práce s těmito demonstračními pomůckami je v řadě zařízení dosud 

založena na empirických zkušenostech a jako taková se liší od zkušeností pracovišť samotných. 

Nejčastěji jsou používány při vyšetřování mravnostní trestné činnosti (např. při výslechu dětí, 

u kterých je podezření, že se staly oběťmi sexuálního zneužití).112 

 

 

112 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 5 a 6. 
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7.2. Používání demonstračních loutek u 
Policie České republiky 

V prostředí Policie České republiky byly prvními a do dnešní doby jedinými 

rozšířenými pomůckami používanými při výslechu dětí postavičky Jája a Pája. Postupem času 

bylo potřeba postavičky rozšířit o další figury, které jsou v této problematice častými aktéry. 

Loutky samotné měly řadu anatomických částí lidského těla jen v náznacích nebo úplně 

chyběly. Používání těchto pomůcek při policejní praxi bylo průlomové a v současné době po 

letech jejich užívání přichází do praxe nový soubor postav, které jsou inovovány realističtějším 

zobrazením lidského těla, vzhledem a změnou svých proporcí, které jsou vhodnější pro 

manipulaci a rovněž co do počtu.113 Aktuálně je jich tedy šest. Jedná se o loutky zobrazující 

celou rodinu ve smyslu několika generací – dívku, chlapce, postavu dospělé ženy (matky), 

postavu dospělého muže (otce), postavu starší ženy (babičky) a postavu staršího muže 

(dědečka). Všechny anatomické loutky lze snadno svléknout, mají zobrazeny genitálie, dospělé 

postavy i sekundární pohlavní znaky (prsa, ochlupení) a vytvořeny jsou i otvory. Je potřeba 

vždy dbát na stav loutek. Umazané, potrhané nebo loutky s chybějícími částmi těla, ale i přímé 

použití předem svlečených loutek může výrazně ovlivnit emoční doprovod vyslýchaného dítěte, 

jakož i jeho prožívání, protože takovou loutku při výslechu pozoruje a má s ní před 

vyslýchajícím manipulovat.114 

7.3. Zásady používání demonstračních 
pomůcek 

Anatomické loutky jsou především specifickými pomůckami a jako takové by tedy 

nikdy neměly být součástí dekorací nebo součástí souborů hraček, které jsou v pracovnách 

kriminalistů. Nikdy by neměly být dětem k dispozici (k volnému použití). Není možné, aby si 

s nimi děti hrály ve speciální výslechové místnosti společně s ostatními hračkami (včetně jiných 

panenek a loutek), kterými jsou tyto místnosti vybaveny, protože faktor překvapení, šoku nebo 

studu je zpravidla neopakovatelný. První reakce dítěte na demonstrační pomůcky můžou celou 

zjišťovanou situaci významně dokreslovat. Je potřeba zdůraznit, že užití anatomických loutek 

 

113 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 6. 
114 Tamtéž, s. 9. 
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je součástí výslechu, tudíž by se vůbec neměly užívat izolovaně (např. pouze práce s těmito 

loutkami a výslech jindy a v jiné místnosti). Nelze pominout, že vyslýchané dítě (např. oběť 

pohlavního zneužití nebo zneužívání) je vždy více či méně traumatizované a výslech (včetně 

použití demonstračních pomůcek) by rozhodně neměl vést k sekundární viktimizaci, neměl by 

trauma oživovat (skrz vybavování dítěte) nebo dokonce prohlubovat. Proto je nutné, aby 

vyslýchající znal základní charakteristiky jednotlivých vývojových období dítěte, a především 

tedy znal možnosti a úskalí komunikace s ním. Zároveň je potřeba přijmout, že neexistuje 

typická oběť ve smyslu jednotných projevů chování, typického emočního doprovodu nebo 

vybavování detailů. Reakce vyslýchaných jsou vždy individuální. Často se vyslýchající může 

setkat s paradoxními projevy chování vyslýchaných. Jedná se např. o smích dítěte v situaci, kdy 

se očekává strach nebo pláč (jde o jinak projevenou úzkost nebo napětí). Využití 

demonstračních pomůcek v kontextu výslechu dítěte jako komplexního úkonu tedy může 

přispět k dokreslení verbálního projevu, ale může být i naprosto klíčovým sdělením dítěte (vždy 

při změně projevů chování dítěte oproti jeho projevům chování bez demonstračních pomůcek). 

Specifické zásady používání demonstračních pomůcek jsou následující: 

Vždy musí být zohledněno kdy, kde a kým jsou používány. Vyslýchající by k nim měl 

přistoupit vždy, pokud má vyslýchaná osoba potíže s vyjadřováním, odpovídá jednoslovně, 

nesrozumitelně vyslovuje, jen šeptá, jen přikyvuje nebo nekomunikuje vůbec. Používají se také, 

když dítě nemluví dobře česky nebo pokud by slovní opakování mohlo dítě v jeho projevu spíše 

tlumit. Nejvhodnějším místem k použití těchto demonstračních pomůcek je jednoznačně 

specializovaná výslechová místnost, kde je prostředí dětem přizpůsobeno. Vyslýchající musí 

být proškolen, jak tyto specifické pomůcky užívat, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci 

vyslýchaných dětí.115 Přechod od verbální výpovědi k demonstračním pomůckám je vhodné 

uvést např. slovy: „Potřeboval/a bych tomu lépe porozumět.“ „Můžeš mi to, prosím, ukázat?“ 

nebo „Chápu, že se ti o tom špatně mluví.“ „Můžeš mi to tedy ukázat?“ Vyslýchající by neměl 

zapomínat na důležitost slova „prosím.“ Jako první ukazuje vyslýchající dítěti postavu 

identifikační. Tedy jeho samého – dívce postavu dívky a analogicky chlapci chlapce. 

Adolescentům se postavy malých dětí neukazují, protože jim s identifikací nepomůžou. Na 

úvod může mít vyslýchající např. komentář: „Tato dívka/slečna/chlapeček/kluk (samozřejmě 

 

115 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 7 a 8. 
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podle věku vyslýchaného dítěte) bys mohl/a být ty.“ „Ukaž mi, prosím, co se tam toho večera 

tedy stalo.“116 

7.4. Loutky dalších pachatelů 

 Vyslýchající položí na stůl ostatní oblečené anatomické loutky, po ukázání na 

identifikační loutce toho, co se dítěti stalo. Následně ho požádá, aby vybralo postavu toho, 

s kým situaci zažilo. Často dítě vidí starší osobu jako starou, tudíž může jako pachatele vybrat 

loutku staršího muže, i když pachatelem byl např. jeho starší kamarád. Naopak může vybrat 

dětskou postavu, ačkoli pachatelem byl např. starý soused. Zkreslené vnímání v zátěžové 

situaci není výjimkou, proto je potřeba výběr dítěte vždy akceptovat, jakkoli může být 

překvapující. Pokud dítě vybere postavu, která se velmi výrazně liší od toho, co vyslýchající o 

pachateli ví, nabídne mu možnost korekce („Dobře a podívej se ještě jednou, jestli tady není 

nějaká postava, která by byla možná ještě lepší.“). Vyslýchající rozhodně nepoužívá výraz 

„panenka.“ Možnost korekce se nabízí pouze jednou. Pokud dítě trvá na předchozím výběru, 

vyslýchající ho neopravuje, toto zobrazení akceptuje a jeho výběr mu nevymlouvá. Když si dítě 

vybere, vyslýchající rychle uklidí zbylé postavy. Takže na stole zůstane pouze identifikační 

figura (dítě) a dítětem vybraná postava pachatele. Ostatní figury musí být mimo zorný úhel 

pohledu dítěte, ale vyslýchající je musí mít stále po ruce, protože musí počítat např. i s případy, 

kdy se na páchání trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti účastnilo více lidí 

(buď aktivně nebo např. jako pozorovatelé). Když tohle vyslýchající zjistí, figury opět vyskládá 

na stůl a dá dítěti vybrat další účastníky.117 

 

 

 

 

 

 

116 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 16. 
117 Tamtéž, s. 19 a 20. 
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7.5. Manipulace s anatomickými 
loutkami 

Na první zobrazení situace je vždy důležité začít s figurou jednoho pachatele.118 Dětem 

ve věku až do konce prvního stupně základní školy vyslýchající sdělí, že postava se dá 

z oblečení, které má, svléknout. Pomoc vyslýchající nabízí pouze v případě, že je dítě méně 

obratné. Loutku (postavu) nebo část oblečení může přidržet, ale rozhodně ji nikdy nesvléká 

místo něho. Projevy dítěte přitom pečlivě sleduje – jak se tváří při svlékání loutky a při pohledu 

na zobrazené genitálie. Je potřeba vnímat stud dítěte nebo naopak jeho nepřiměřené reakce jako 

šok nebo odvrácení tváře (případně jeho slovní reakci). Následně je nutné, aby vyslýchající 

zjistil, jak dítě umí (nebo neumí) pojmenovat jednotlivé části lidského těla. 

Používají se dvě varianty, protože se rozlišují dvě skupiny vyslýchaných dětí – malé 

děti a děti, které mají problémy s verbální komunikací a děti bez těchto problémů. U první 

zmíněné skupiny je vhodné říct dítěti: „Ukaž, kde je/jsou hlava, oči, uši, ruce, nohy,...“ „Ukaž, 

kde je/jsou bříško, zadeček, prsa,…“ Poté ukáže vyslýchající prstem na genitálie a zeptá se 

dítěte: „Jak říkáte doma tady tomu?“ Pak zase: „Ukaž, kde je nos.“ Postupuje se od hlavy, 

obličeje ke končetinám a částem trupu s prostřídáním hlavové části, kterou každé (i malé dítě) 

bezpečně zná. Druhou variantu představuje ukazování vyslýchajícím na jednotlivé části loutky 

s dotazováním: „Tohle je…?“ Postupuje opět od tzv. bezpečných částí těla, tedy hlavy a 

obličeje ke končetinám a trupu a až následný dotaz směřuje ke genitáliím. Je potřeba si také 

vyjasnit pojmenování pohlavních orgánů, což se u dětí může značně lišit. Dítě u identifikační 

postavy sdělilo název a vyslýchající následně potřebuje zjistit, jaké označení používá dítě pro 

opačné pohlaví. („Tak to je u holčiček/kluků jako jsi ty a kluci/holčičky mají…?“). Nejlepší je 

podat dítěti loutku opačného pohlaví, aby ji opět samo svléklo. („Teď, prosím, svlékni tuhle.“). 

Následně se vyslýchající zeptá dítěte přímo s ukázáním na genitálie: „Tohle je…?“ Vyslýchající 

musí zachovat profesionalitu, svůj neutrální výraz, tvář bez známek pohoršení, nedat najevo 

údiv nebo naopak rychle ovládnout případný úsměv nad označením, které dítě použilo a 

v každém případě toto označení akceptovat. Toto označení hodně vypovídá o výchovném 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Naprosto nevhodné je, aby vyslýchající dítě v jeho výrazech 

opravoval nebo mu sděloval správné označení ženských a mužských genitálií. Výslech není 

 

118 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 20. 
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v žádném případě sexuální výchovou. Při dalším dotazování tedy vyslýchající se samozřejmostí 

používá stejný výraz jako použilo vyslýchané dítě.119 

Vyslýchající se dítěte zeptá, jestli u toho byl ještě někdo další, až když dítě tedy 

komplexně předvede, co se stalo a jak. Při kladné odpovědi dá opět dítěti vybrat z anatomických 

loutek a požádá ho, aby ukázalo, jak to bylo. Manipulaci s loutkami je vhodné komentovat 

povzbudivým tónem („Jak to dělal?“ „Ukaž, kam sahal.“ „Co měl na sobě?“ „Co jsi měl/a na 

sobě ty?“). Na místě je pokládat otevřené a variabilně formulované otázky („Stál nebo ležel?“ 

„Říkáš, že byl oblečený barevně – co měl na sobě?“ „Nevím, jestli jsem tomu dobře 

porozuměl/a, můžeš mi to, prosím, zopakovat/ukázat ještě jednou?“). Vyslýchající se nesmí 

ptát návodně. Návodné otázky u sugestibilnějších jedinců způsobují, že neodpoví podle sebe, 

ale zopakují poslední slovo. („Tak stál nebo ležel?“). Dítě odpoví tedy výrazem, který slyšelo 

na konci, ačkoli to vůbec nemusí být pravda. Vhodné je odpovědi dítěte občas zopakovat („Aha, 

měl…“) s doplněním („Aha, měl…, je to tak?“). Vyslýchající může dítěti nabídnout, že mu s 

manipulací s loutkami pomůže, pak ale nastavuje loutku pouze podle pokynů vyslýchaného 

dítěte a je potřeba se i opakovaně ujišťovat, že to opravdu takhle bylo. Vyslýchající by rozhodně 

neměl nikdy přebírat iniciativu a předvádět práci s anatomickými loutkami sám podle svých 

představ. Jak se situace odehrála ví dítě, ne vyslýchající. Když dítě vybralo obě základní figury, 

může mu vyslýchající říct, že si s nimi zkusí zahrát divadlo. („Zahrajeme s nimi tady takové 

divadlo, jak se to stalo.“ „Takže ty jsi byl/a v pyžamu…“ „A on soused přišel…“). Vyslýchající 

by měl využít hravost a kreativitu dítěte („Takže tohle je jako postel a ty ležíš v ní.“ „Tak teď 

je večer a ty se jako obvykle koupeš.“ „Tohle je jako vana.“). Poté dá vyslýchající identifikační 

figuru do polohy, kterou dítě vybralo a pro jistotu se ho ještě zeptá, jestli je to tak správně. 

(„Bylo to tak“?). Případně polohu opraví podle pokynů vyslýchaného dítěte. („A jak to bylo 

dál?“ „Ukaž.“). Na závěr se vyslýchající ujistí, že se nestalo ještě něco trestněprávně 

relevantního. („Ještě něco bylo?“). Pokud dítě potvrdí, že je to vše a přihlížející ve vedlejší 

místnosti nemají další otázky, vyslýchající neprodleně uklidí metodické pomůcky (anatomické 

loutky). Menší děti obvykle spontánně loutky oblečou, vyslýchající jim v tom nemá bránit, i 

kdyby čas určený pro výslech výrazně pokročil. Nesmí zapomenout dítěti na závěr výslechu 

poděkovat. V průběhu výslechu je důležitá podpora dítěte ze strany vyslýchajícího, ale 

 

119 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 16-18. 
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rozhodně nesmí dítě přechválit, neboť opakované pochvaly v dítěti zvýší ostražitost a 

nedůvěru.120 

7.6. Výpověď dítěte 

 Výpověď je produktem psychické činnosti vyslýchaného dítěte. Z psychologického 

hlediska se jedná o subjektivně vytvořený soubor informací o skutečnostech, které proběhly 

v minulosti. Vyslýchané dítě skutečnosti vnímalo a zapamatovalo si je. Bezprostřední vnímání 

a zapamatování je podmíněné. Vlivy jsou osobnostní i situační. Informace, které vyslýchané 

dítě vnímalo se právně relevantními stávají ex post, což způsobuje praktický problém při 

posuzování úplnosti a věrohodnosti výpovědi. Vyslýchající tedy musí počítat s tím, že část 

informací o osobách a jejich jednání je produktem bezděčného vnímání a neúmyslného 

zapamatování. Psychologický zájem je na poznání a posouzení schopností vyslýchaného dítěte 

zapamatovat si skutečnosti, které mají význam pro objasnění skutku. V souvislosti s tím může 

být vyžádáno odborné vyjádření nebo soudně znalecké psychologické zkoumání podle 

ustanovení § 105 TŘ. Kvalita výpovědi je ovlivněna i ze strany vyslýchajícího. Musí být 

schopný sdělované informace reálně percipovat, zhodnotit a zdokumentovat. Smysl 

sdělovaného zpřesňují nebo mění psychologicky relevantní informace jako jsou informace o 

prožívání nebo chování vyslýchaného dítěte při výpovědi. Ty jsou předmětem vnímání a 

posuzování výpovědi vyslýchajícím.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 PROCHÁZKOVÁ, Jana. Metodika používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí. 
Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, s. 20-22. 
121 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
ISBN 9788073801533, s. 25 a 26. 
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8.  Závěr 

Dítě je nejkřehčí, a tudíž nejzranitelnější bytostí. Jeho ochrana by vždy měla náležet k 

prioritám společnosti. V této souvislosti bych ráda zdůraznila roli rodiny, respektive rodičů při 

výchově a péči o dítě a zároveň prevenci – ať už v mateřské, základní nebo střední škole, 

odhalování a identifikaci nepříznivých vlivů na dítě, a tedy nutnost jejich cíleného omezení 

nebo ideálně odstranění. Za ideální stav považuji stav, kdy se dítě do konfrontace s orgány 

činnými v trestním řízení nikdy nedostane ani jako svědek trestného činu. Pokud se stane 

pachatelem, tak podle mého názoru rozhodně stojí za zkoumání právě jeho výchova a prostředí, 

ve kterém vyrůstá. Dopustí-li se tedy dítě protiprávního jednání, do popředí zájmu společnosti 

by se jednoznačně měla dostat snaha o jeho nápravu a resocializaci, aby našlo svoje společenské 

uplatnění a nepáchalo trestnou činnost. 

V pojetí českého právního systému požívá dítě zvláštní ochrany, což vychází právě z 

jeho bezbrannosti, závislosti na druhých osobách nebo v tom nejširším slova smyslu neznalosti 

světa, a tudíž jeho nezkušenosti. Společnost má tedy bezesporu zodpovědnost za zajištění 

vyhovujících podmínek pro řádný zdravý (somatický, duševní, morální a sociální) vývoj 

každého dítěte. V případě, že došlo k narušení běžného života dítěte, je nutná ochrana zvýšená, 

což se projevuje např. v přístupu orgánů činných v trestním řízení k dítěti, pokud se účastníkem 

trestního řízení stane a o čemž jsem se snažila v této práci čtenáře podrobně informovat. Stát 

tedy zajišťuje ochranu dítěti prostřednictvím právních norem a je jejím garantem. Tato ochrana 

je jedním z vůbec nejzákladnějších cílů naší společnosti a za žádných okolností nesmí 

stagnovat. Neustále udržovat reflexi je tedy nezbytně nutné a rovněž nesmí být podceňován vliv 

společenských změn na tuto problematiku. 

Záměrem této práce bylo vyložit čtenáři zvláštnosti výslechu dětí – tedy odpovědět na 

otázku, do jaké míry se výslech dětského účastníka trestního řízení odlišuje od klasického 

výslechu, kdy účastníkem je dospělá osoba. Odborná literatura i policejní brožury opakovaně 

zdůrazňují, že zásadní chybou je opakování výslechu dětského účastníka trestního řízení. 

Výslechová praxe se s psanými doporučeními bohužel ne zcela shoduje, což jsem si ověřila při 

soukromém rozhovoru s kriminalistou. Dítě je často vyslýcháno několikrát během 

probíhajícího trestního řízení a tudíž je (z mého pohledu zbytečně) nechráněno před sekundární 

viktimizací, která dětským svědkům a dětským obětem hrozí. Toto považuji za tristní a v tomto 

směru by se měl přístup orgánů činných v trestním řízení k dětem zlepšit. Obecně je ale, alespoň 

podle zkoumané odborné literatury – v praxi jsem výslechu dítěte z pochopitelných důvodů 
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přítomna být nemohla, přístup k nim zvlášť šetrný, o čemž svědčí i příprava kriminalistů na 

práci s dítětem jako účastníkem trestního řízení, neboť každý policista vyslýchající děti musí 

být řádně vyškolen na zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže). Odborné vzdělávání pro policisty – specialisty pracující s dětmi a mládeží, které je 

zaměřeno na výslech zvlášť zranitelných obětí ve speciální výslechové místnosti je však 

realizováno teprve od roku 2013. Policisté – specialisté mají rovněž k dispozici metodiky pro 

výslech dětského svědka, výslech zvlášť zranitelných obětí a používání demonstračních 

pomůcek. Výslech, jak již bylo uvedeno, tedy provádí pouze vyškolený policista. Musí být 

patřičně kompetentní, erudovaný a musí umět navázat adekvátní kontakt s dítětem. Byly 

nastíněny faktory mající vliv na samotný průběh výslechu a zároveň bylo zdůrazněno, že 

celková atmosféra výslechu je důležitou okolností, která výrazně ovlivňuje výsledek výslechu 

– tedy kvalitu výpovědi. 

Pátá kapitola byla věnována výhradně jednotlivým základním charakteristikám období 

pro potřeby práce s dítětem. Úkolem této kapitoly bylo důkladné vyložení zvláštností výslechu 

dítěte podle dovršení určitého roku věku. Kategorie bývají standardně rozlišovány 4 – 

předškolní věk, mladší školní věk a starší školní věk, na který navazuje období mladistvých. 

Pro účely této práce jsem zahrnula i období batolete, u kterého se řeč a rovněž i paměť teprve 

vyvíjí, ale ve výjimečných případech může být taktéž vyslýcháno. Navíc u batolat jsou ve 

vývoji řeči velké individuální rozdíly. Základní charakteristiky období, které musí vyslýchající 

pro potřeby práce s dítětem nepochybně znát a zvláštnosti jednotlivých výslechů byly tedy 

podrobně vyloženy. 

Poukázáno bylo na chyby, kterých se vyslýchající při výslechu dětského účastníka 

trestního řízení může dopustit. Některé z nich byly možná překvapující. Pro rekapitulaci uvádím 

následující výčet: utěšování, litování, vyčítání, obviňování, neklid, zvyšování hlasu, 

mentorování, plané sliby, pseudodiagnostický komentář, spěch vyslýchajícího, patologizování 

projevů obětí a používání cizích slov. Pro mě samotnou bylo až šokující zjištění, že utěšování, 

které považuji za naprosto přirozený projev empatie vůči druhým a dětem obzvlášť, během 

výslechu v dítěti vyvolává pocit nepochopení. Výchozí znalost kompletního výčtu těchto chyb 

shledávám nezbytným fragmentem řádné přípravy každého vyslýchajícího, který se rozhodne 

pracovat s dětmi, protože pokud se jich následně dopouští během výslechu dítěte, shazuje tím 

svoji profesionalitu. Musí se s nimi tedy předem seznámit a vyvarovat se jich. Za vůbec nejhorší 

považuji patologizování projevů dítěte v procesním postavení oběti, protože nikomu jednoduše 
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nenáleží posuzovat chování jakékoli oběti trestného činu, neboť se nenachází na jejím místě. Je 

zapotřebí přijmout, že neexistuje typická oběť ve smyslu jednotných projevů chování, 

typického emočního doprovodu nebo vybavování detailů. Reakce vyslýchaných jsou vždy 

individuální. Často se vyslýchající může setkat s paradoxními projevy chování vyslýchaných. 

Jedná se např. o smích dítěte v situaci, kdy se očekává strach nebo pláč (jde o jinak projevenou 

úzkost nebo napětí). Během výběru policistů ucházejících se o místa vyšetřovatelů pracujících 

s dětmi bych se předem zaměřila na zkoumání jejich empatie vůči druhým, protože právě 

empatii já osobně shledávám nejpodstatnějším požadavkem pro zabývání se touto 

problematikou v praxi. Rovněž je podle mě nezbytně nutné a současně klíčové, aby měl 

vyslýchající k dětem vztah (ostatně z toho důvodu se nejpravděpodobněji rozhodl s nimi 

pracovat) a přistupoval k nim pozitivně, od čehož se odvíjí i zmiňované získání důvěry dítěte. 

Došla jsem k závěru, že je zapotřebí, aby s dětmi pracovaly osoby, které nemají potíže s českým 

jazykem a výslovností, umí se tedy brilantně vyjadřovat, neboť zřetelná artikulace 

vyslýchajícího je požadavek, ze kterého nelze slevit. 

V této práci bylo vysvětleno, jak se poučuje dítě před výslechem (pozitivní přístup 

vyslýchajícího k dítěti byl zdůrazněn, což platí i ve vztahu k poučení, které je nutné končit 

pozitivně vzhledem k sugestibilitě dítěte) a zaměřila jsem se na detailní seznámení s postupem 

při jeho výslechu. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že je důležitý individuální přístup ke 

každému dítěti, protože každé je jedinečné. Pokud dojde k tomu, že dítě nedokáže sdělit úplnou 

pravdu, musí být vyslýchající připraven poskytnout mu návod, neboť nic jiného není hlavním 

cílem výslechu než získání kvalitní výpovědi dítěte jakožto výpovědi úplné a založené pouze 

na pravdě. 

Cíl práce byl rovněž čtenáře seznámit s metodikou používání demonstračních pomůcek, 

které neslouží jen pro výslech dítěte. Pomáhají s vyjadřováním nejen dětem, ale také osobám s 

komunikačními problémy – mentálně retardovaným, osobám s poruchami řeči i se smyslovými 

poruchami, osobám s psychickými obtížemi v tom nejširším smyslu a samozřejmě i osobám 

traumatizovaným. Cílem je zjistit, co přesně s nimi pachatel prováděl, neboť vždy jde o získání 

pravdivé a úplné výpovědi. Vyslýchající by k nim měl přistoupit vždy, pokud má vyslýchaná 

osoba potíže s vyjadřováním, odpovídá jednoslovně, nesrozumitelně vyslovuje, jen šeptá, jen 

přikyvuje nebo nekomunikuje vůbec. Používají se také, když dítě nemluví dobře česky nebo 

pokud by slovní opakování mohlo dítě v jeho projevu spíše tlumit. Nejvhodnějším místem 

k použití těchto demonstračních pomůcek je jednoznačně specializovaná výslechová místnost, 
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kde je prostředí dětem přizpůsobeno. Použití těchto demonstračních loutek se leckdy posunulo 

i do následného psychoterapeutického procesu. 

Jsem si vědoma, že téma je jistě mnohem širší a zkoumat by se dalo podrobněji, je to 

však nad rámec doporučeného rozsahu diplomové práce, proto jsem se věnovala pouze 

vybraným zvláštnostem. Lze snad uzavřít, že ačkoli tato práce téma zcela nevyčerpala, její 

vytyčený cíl byl splněn. 
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9.  Seznam použitých zkratek 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

TŘ Zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád),  
ve znění pozdějších předpisů. 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

ZOTČ Zákon č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů. 

ZSVM Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví 
ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Abstrakt 
Práce je rozdělena do kapitol a oddílů, pojednává o zvláštnostech výslechu dětí. 

Záměrem práce je čtenáři vyložit specifika výslechu dětského účastníka trestního řízení a 

nastínit v hlavních znacích, do jaké míry se odlišuje výslech dítěte od výslechu dospělé osoby 

a jaký je obecně přístup vyslýchajícího k dítěti jako účastníkovi trestního řízení – zejména tedy 

svědkovi. Rovněž je záměrem přiblížit čtenáři metodiku používání demonstračních pomůcek 

při výslechu dítěte. Je třeba se nejdříve seznámit se samotným pojmem výslechu. Hned 

v jednom z počátečních oddílů je objasněno několik vybraných pojmů, které nabízí přehled, 

v jakém procesním postavení se dítě může jako účastník trestního řízení nacházet a zároveň 

tento oddíl obsahuje i další výklad konkrétních zákonných ustanovení. Výslech je rozebrán 

z hlediska jeho konstrukce, přípravy, taktiky a dokumentace, přičemž zdůrazněno je formování 

psychologického kontaktu při výslechu. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola obsahují jádro této práce. 

V šesté kapitole je prostor věnován výslechu dětí s handicapem, neboť i ty patří mezi zvlášť 

zranitelné a nesmí se na ně zapomínat. Sedmá kapitola nabízí čtenáři poměrně široký výklad 

ohledně demonstračních pomůcek (anatomických loutek) při výslechu zejména dětských obětí 

– jaká je jejich historie, jak se používají u Policie České republiky, jaké jsou specifické zásady 

takového používání a jak s nimi má být správně manipulováno. 

Z metod lze zmínit analýzu a syntézu a metodu deskriptivní. K sepsání této práce bylo 

využito několik učebnic, policejních brožur a jiných policejních materiálů a v neposlední řadě 

právních předpisů. Řada tvrzení je tedy opřena přímo o text zákona. 
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11. Abstract 
The thesis is devided into chapters and sections and it deals with the specifics of the 

child interrogation. The aim of the thesis is to explain the specifics of the interrogation of a 

child in the criminal proceedings and to explain the main differences between child 

interrogation and adult interrogation as well as the general approach of an interrogator to a child 

being a party to the criminal proceedings - particularly being a witness. The aim of the thesis is 

also to explain the methods of using demonstration aids while interrogating a child. First, it is 

necessary to define the interrogation itself. Several chosen terms are explained in one of the 

first sections of the thesis. These terms demonstrate different positions of a child as a party to 

a criminal proceedings. This section contains also interpretations of particular law regulations. 

Regarding the interrogation, it focuses on its construction, preparation, tactics and 

documentation, while special attention is paid to forming a psychological contact with a child 

during the interrogation. The third, the fourth and the fifth chapters contain the substance of 

this thesis. The sixth chapter deals with the topic of interrogation of a handicapped child, 

because they are particularly vulnerable as well and it is not to forget about them. The seventh 

chapter explains quite broadly the using of demonstration aids (anatomical puppets) while 

interrogating especially a child victim - their history, their usage by the Police of the Czech 

Republic, specific principles of their usage and of the manipulation with them.  

Methods used in this thesis are analysis, synthesis and descriptive method. Several 

textbooks, police brochures, other police materials and acts of law were used to write this thesis. 

Several statements are based directly on the wording of the acts of law. 
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