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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila téma zvláštností výslechu dětí. Výslech dětí s sebou přináší řadu 

problematických aspektů plynoucích z jejich nedostatečného rozumového vývoje 

či psychického stavu, pro který je třeba zvláštního citlivého přístupu k vyslýchaným 

dětem a použití různých metod a technických pomůcek, které se neustále vyvíjí. Jedná 

se tak o téma aktuální, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, ale také z pohledu 

kriminalistického.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zvolené téma je tématem interdiscipilnárním. Pro jeho kvalitní zpracování je třeba znalost 

nejen trestního práva procesního, ale také znalost kriminalistiky a forenzní psychologie. 

Výklad vychází ze studia odborné literatury, která je výlučně tuzemského původu. V práci 

absentuje využití zahraničních pramenů poznání, ať už v podobě monografií, odborných 

článků či příruček k vedení výslechu dětí. Druhou výtku směřuji k celkovému počtu 

použitých zdrojů, který je dle mého podstandardní. Oceňuji však využití policejních 

příruček zabývajících se problematikou výslechu dětí a čerpání z osobních zkušeností 

příslušníka Policie ČR.  
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3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň diplomové práce je dobrá. Text je prost zásadnějších chyb nebo překlepů. 

Systematické členění práce je v pořádku. Výklad je uspořádán přehledně a má logickou 

stavbu. Je rozvržen do šesti na sebe navazujících kapitol (vyjma úvodu a závěru). Jednotlivé 

kapitoly práce jsou dále podrobně rozčleněny do podkapitol, což usnadňuje orientaci 

v textu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Jak vyplývá ze závěru práce, diplomantka si zvolila za cíl seznámit čtenáře se zvláštnostmi 

výslechu dětí a dále provést analýzu demonstračních pomůcek, které slouží pro výslech dětí. 

Ačkoli diplomantka nevyčerpala veškeré problematické aspekty výslechu dětí, což ostatně 

sama autorka uznává, stanoveného úkolu se zhostila se zřejmou snahou. Oceňuji aktivitu 

diplomantky, která čerpala praktické zkušenosti ve zkoumané problematice přímo 

od příslušníka Policie ČR a vytvoření vlastních příloh k diplomové práci v podobě 

fotografií výslechových místností a demonstračních pomůcek využívaných při výslechu 

dětí. Diplomantka však mohla využít více pramenů poznání, a to včetně zahraničních. 

V předložené práci zcela absentuje komparace se zahraničním přístupem při provádění 

výslechů nezletilých dětí a bližší návrhy či doporučení de lege ferenda ke zkoumaného 

tématu.  Dále v práci chybí prohlášení o počtu znaků vlastního textu diplomové práce včetně 

poznámek pod čarou.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Stanovený cíl v podobě seznámení čtenářů 

se zvláštnostmi výslechu dětí a provedení 

analýzy demonstračních pomůcek 

diplomantka naplnila, zvolené téma však 

komplexním způsobem nevyčerpala. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka pracovala v souladu 

s etickými požadavky na diplomovou 

práci. 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická a systematicky 

správně zpracovaná. Jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka využila téměř výlučně 

odbornou tuzemskou literaturu z oblasti 

kriminalistiky a forenzní psychologie. 

V práci nejsou využity žádné zahraniční 
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prameny poznání, přestože jsou takové 

zahraniční zdroje ke zpracovávanému 

tématu snadno dohledatelné. Počet 

odborných zdrojů, z nichž diplomantka 

čerpala, je mírně podprůměrný. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomová práce je z hlediska hloubky 

provedené analýzy na dobré úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je na dobré úrovni. Práce 

je přehledná. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce má dobrou jazykovou 

úroveň, je patrná snaha o pečlivé 

zpracování textu.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka by se při obhajobě mohla věnovat problematice častých falešných přiznání 

dětí k trestným činů. Rovněž by diplomantka při obhajobě mohla uvést své návrhy de lege 

ferenda týkající se taktiky při vyslýchání nezletilých dětí.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 2 

 

 

V Praze dne 06. února 2022 
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