
Má diplomová práce pojednává o výslechu dětí, a to v postavení oběti či svědka. 

Výpověď dítěte může stejně jako výpověď dospělé osoby sloužit jako významný důkaz 

v rámci trestního řízení. Při tomto náročném úkonu vystupuje řada specifik a úskalí, které 

odlišují výslech dítěte od výslechu osob dospělých. Cílem mé práce bylo tyto zvláštnosti a 

s nimi spojené specifické nároky blíže popsat a přiblížit jejich praktické provedení.

V první části přibližuji pojem výslechu, kde se tomuto institutu věnuji v obecné 

rovině. Aby bylo možné odhalit specifika výslechu dětí, je nejprve potřeba seznámit se 

s výslechem v jeho tradiční podobě. Pokud v textu mluvím o dítěti, mám tím na mysli dítě ve 

smyslu Úmluvy o právech dítěte, tzn. každou lidskou bytost mladší 18 let. Jako jednu ze 

stěžejních kapitol považuji pojednání o věrohodnosti výpovědi dítěte. Na rozdíl od dob dávno 

minulých panuje v současnosti názor, že dítě je schopné podat stejně tak kvalitní výpověď 

jako člověk dospělý.

Druhá část obsahuje zvláštní úpravu výslechu, kterou poskytují ustanovení trestního 

řádu. Mimo potřeby přizpůsobit poučení dítěte jeho věku, rozumové a mravní vyspělosti, tu 

zmiňuji hlavní změny, které přinesl zákon o obětech trestných činů (tedy zákon č. 45/2013 

Sb.) do ustanovení trestního řádu. S přihlédnutím k tématu diplomové práce je dle mého 

názoru nejvýznamnějším posunem zvýšení věkové hranice pro poskytování silnější ochrany 

z původních patnácti na osmnáct let věku dítěte. Dále jsem zpracovala problematiku 

přibraných osob, opětovného výslechu a s ním spojenou možnost přečtení protokolu o 

výslechu dětí. Jednu celou kapitolu jsem se rozhodla věnovat právní úpravě zákona o obětech 

trestných činů, který považuji za velmi příznivý krok zlepšující postavení dětských obětí. 

Snažila jsem se demonstrovat zásady, na kterých tento zákon stojí a mimo jiné též práva, která 

přiznává obětem trestných činů. Sugestibilita, problematika sekundární viktimizace a 

specifičnost dětského vnímání, paměti a řečových dovedností jsou úskalími, která podtrhují 

zvláštnost výslechu dětí.

Závěrečná třetí část pojednává o samotném výslechu dětí. Vzhledem k tomu, že 

nejvíce citlivé a specifické jsou výslechy spojené s dětským zneužitím, týráním a 

zanedbáváním, tak i má práce je orientována na výslech takto traumatizovaných dětí. 

V kapitole ,,Příprava výslechu“ se věnuji specifičnosti výslechového prostředí a 

demonstračních pomůcek využívaných při výslechu zneužitých či jinak poškozených dětí. 

Pokud jde o ,,Průběh výslechu“, připomínám zde zejména důležitost vyškolení osoby 

vyslýchajícího.


