
 1 

 

 

 
UNIVERZITA KARLOVA  
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE  

 
Téma práce : Zvláštnosti výslechu u dětí 
Autor :      Anna Ježková  
Vedoucí diplomové práce:   JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Oponent:    JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 
Rozsah práce:  61 stran  
Datum odevzdání práce: leden 2022  
 
 

1. Charakteristika tématu: Katedra trestního práva se dlouhodobě zabývá otázkami absolutní 
a relativní neúčinnosti důkazů a důsledky porušení zásad při opatření a provedení důkazů. 
V tomto kontextu velmi oceňuji počin diplomantky Anny Ježkové, která sebrala množství  
aktuálních poznatků k velmi obtížnému tématu výslechu dětí. Předložená práce má převážně ráz 
kriminalistické monografie. Autorka se však musela zabývat i širšími souvislostmi hmotně a 
procesněprávními.  
 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce: 
 
Struktura práce odpovídá zkoumanému problému a dodržuje metodické zásady při psaní 
odborné studie. Zhruba čtvrtina textu je věnována základním pojmům, charakteristice zákonné 
úpravy a přiblížení obecných zásad dokazování a výslechu. Ve zvláštní části je pak pojednáno 
vlastní téma výslechu dítěte, a to jak z juristického, tak zejména z kriminalistického a kriminálně 
psychologického hlediska.  
 
Práce Anny Ježkové má přehledový až encyklopedický ráz, byť současně obsahuje cenné vlastní 
postřehy a originální úvahy autorky. Diplomantka nejprve vymezuje pojmy dítěte, mladistvého, 
pachatele, svědka, poškozeného a oběti. Snaží se definovat výslech jako procesní úkon a 
kriminalistickou metodu a odlišit jej od jiných důkazních prostředků. Podrobně se zabývá 
konstrukcí výslechu, jeho přípravou a taktikou, včetně dokumentace a vyhodnocení. 
Diplomantka odlišuje  různé typy výslechu podle postavení vyslýchané osoby a upozorňuje na 
rozdíly mezi výslechem přímým a výslechem vedeným prostřednictvím tlumočníka nebo 
prostřednictvím videokonference. Z hlediska kriminalistické taktiky poukazuje také na 
zvláštnosti výslechu osob, které nechtějí vypovídat pravdu. Více pozornosti je v předložené práci 
věnováno otázce svědecké způsobilosti. Autorka správně upozorňuje na to, že trestní řád tuto 
otázku blíže neupravuje. Zdůrazňuje široké pojetí svědka v trestním řádu a jeho 
nezastupitelnost.  
 
Těžištěm práce je podrobný výklad o pravidlech a zvláštnostech výslechu dětí. Autorka 
poukazuje na značné odlišnosti v postupu, jde-li o děti různých věkových kategorií nebo děti 
trpící mentální retardací. Zabývá se detailně způsobem přípravy výslechu dítěte, včetně tzv. 
pomocných materiálů či autoreflexe vyslýchajícího. Z procesních otázek je v práci velmi dobře 
zpracován problém poučení dítěte přiměřeně jeho věku. Diplomantka konfrontuje názory 
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v literatuře, které se týkají možnosti výslechu dětí mladších 5 let či dokonce batolat. Zabývá se 
postavením zákonného zástupce, resp. rodiče dítěte.  
 
Jako základní problém autorka spatřuje navázání psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím 
a dítětem.  Podle autorky by měl vyslýchající zejména předem zjistit, jaké autority dítě uznává. 
Přibližuje kategorii tzv. testovacích otázek, jež mají ukázat, do jaké míry je dítě orientováno 
v situaci výslechu. Zamýšlí se nad tím, jak reagovat na psychomotorický neklid nebo pláč dítěte. 
Poukazuje na různá úskalí – např. na skutečnost, že mladší děti nedokáží odpovídat na otázku 
„proč“. Za chybné považuje také pokládání tzv. dvojných otázek („buď a nebo“).  Z hlediska 
procesního řeší právo dítěte odmítnout vypovídat k tíži své nebo v neprospěch blízkých osob. 
Upozorňuje na situace, kdy během výslechu dítěte např. ve věci pohl. zneužití může vyjít najevo, 
že se na trestné činnosti podílely i další osoby, vedle obviněného.  
Velká pozornost je v předložené práci věnována technickým reáliím, včetně zařízení 
výslechových místností a použití anatomických figurek.  
 
Celkově jde o zdařilou práci bystré diplomantky, která se o své téma dlouhodobě zajímá. 
V rámci přípravy provedla vlastní terénní výzkum, který spočíval v interview s několika 
policejními odborníky na výslechy dětí. Čerpala z řady taktických materiálů a z široké škály 
odborných článků, statí a příruček. Po formální stránce předložená práce vyhovuje v podstatě 
všem požadavkům. Poznámkový aparát je řádně veden a stylisticky je práce na dobré úrovni.  
 
Je třeba ocenit, jakým způsobem autorka zvládla téma, k němuž bylo zapotřebí množství 
speciálních znalostí, které nejsou běžně dostupné a jak tyto poznatky přetavila v originální 
odborný text, který je informativní a čtivý. 
 
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 
Při ústní obhajobě autorka může přiblížit rozdíl mezi výslechem dítěte předškolního a mladšího 
školního věku. Jak starému dítěti by měl vyslýchající začít vykat? Může dítě podávat vysvětlení 
dle § 158 odst. 5 TŘ? Má rodič nárok na účast při výslechu dítěte a může při něm klást otázky? 
 
4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
5.  Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

V Praze dne 31. ledna 2022                                                                           
 
 
         JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce    


