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ÚVOD

Vzhledem k tomu, že předmět trestního práva mě ihned zaujal, již ve třetím 

ročníku mého studia jsem předběžně plánovala zapsat si téma diplomové práce právě na 

katedře trestního práva. 

Při konkrétním rozhodování mě do jisté míry ovlivnily zkušenosti mé matky, 

která působí jako učitelka prvního stupně základní školy. Není výjimkou, že v rámci 

třídy musí řešit drobné i vážnější spory a roztržky mezi dětmi, nejčastěji jde o děti 

mladšího školního věku. Aby se žádné dítě necítilo ublíženě a případný ,,viník“, 

respektive původce – iniciátor byl spravedlivě potrestán, musí nastoupit učitel, a to 

v roli vyšetřovatele. Takový učitel zahájí výslech - každého zúčastněného se zeptá, 

jakou úlohu měl v inkriminované události, co přesně se stalo, proč se tak stalo, jaké 

následky a škody byly případně způsobeny. Ke všem žákům musí přistupovat nezaujatě 

a respektovat zásadu presumpce neviny. Žáka, který je na základě předchozích výslechů 

označen za ,,pachatele“ vyšetřovaného činu, musí stihnout spravedlivý ,,trest“. V rámci 

tohoto prostředí půjde o poznámku, veřejné pokárání před ostatními spolužáky či 

upozornění rodičů na jeho nevhodné chování, což bývá považováno za trest nejvyšší. 

Samozřejmě mluvím v nadsázce, přesto se v mnoha ohledech přibližujeme k institutu 

výslechu dětí, který probíhá v rámci trestního řízení. Spojitost spočívá především 

v náročnosti prováděného úkonu, a to s ohledem na osobu dítěte, která vyžaduje 

školený, profesionální, citlivý a šetrný přístup. Tato profesionalita a citlivost se 

vyžaduje jak ze strany učitele řešící triviální třídní spory, tak i na osoby provádějící 

výslech sexuálně zneužitého či jinak poškozeného dítěte, kterému se v práci budu 

věnovat především.

Náhled na tuto nelehkou problematiku mi pomohla přiblížit má dobrá 

kamarádka, která na vlastní kůži zažila sexuální zneužívání. Díky ní jsem lépe 

pochopila, co vede malé dítě tajit příkoří, které se mu děje. Zábrany svěřit se nepřekoná 

mnohdy ani fakt, že má dítě pevné rodinné zázemí a rodiče by mu jistě věřili a 

nebagatelizovali jím sdělené informace.

V této práci přiblížím problematiku výslechu dětí v postavení oběti či svědka se 

zaměřením na výslech traumatizovaných dětí, které prožily sexuální zneužití, týrání či 



2

zanedbávání. Institut výslechu dětí s sebou přináší řadu zvláštností, které ho odlišují od 

výslechu dospělých osob. Cílem této diplomové práce je proto tyto zvláštnosti a s nimi 

spojené specifické nároky blíže popsat a přiblížit jejich praktické provedení.

V první části práce se snažím definovat stěžejní pojmy, které se prolínají napříč 

celým textem, kterými jsou dítě a výslech. Pokud jde právě o pojem výslechu, popisuji 

jej v jeho tradiční podobě, abych mohla v dalších částech lépe vyzdvihnout odlišnosti, 

specifika a úskalí výslechu dětských obětí či svědků. Samozřejmostí je zpracování 

pohledu na věrohodnost dětských výpovědí, který oproti minulosti dostál velkého 

posunu. Ve druhé části jsem zpracovala zvláštní právní úpravu poskytovanou trestním 

řádem vztahující se k výslechu dětí. Mimo jiné zmiňuji aktuální změny, které přinesl 

zákon o obětech trestných činů. Tomuto novému zákonu věnuji poměrně podrobnou 

kapitolu, neboť se jedná jistě o významný posun, a to k dalšímu zlepšení postavení 

dětských obětí trestných činů. V poslední části blíže uvádím podstatu traumatizace 

dítěte s přihlédnutím k jejím příčinám, kterými jsou zneužití, týrání a zanedbávání. 

Zohledňuji zde též požadavky na profesionalitu osoby vyslýchajícího, příjemnost 

výslechového prostředí a praktické využití demonstračních pomůcek, kterými jsou 

anatomické panenky nazývané ,,Jája a Pája“.
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1 Vymezení základních pojmů

1.1 Výslech

1.1.1 Pojem a cíl výslechu

Existuje mnoho různých definic výslechu, které přináší autoři a jejich publikace 

s kriminalistickým zaměřením, proto za všechny uvádím definici z učebnice 

kriminalistiky autorského kolektivu J. Musil, Z. Konrád, J. Suchánek: ,,Výslechem 

v kriminalistice rozumíme kriminalistickou metodu, kterou se na základě zákona 

získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových 

stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem daných 

práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího.“.1 Cílem výslechu je tedy objasnění 

určité kriminalisticky významné události, respektive získání úplných a věrohodných 

informací, které napomohou dobrat se skutkového stavu, o němž nebudou důvodné 

pochybnosti. Tyto věrohodné poznatky pak mohou posloužit jako důkazní prostředky 

nebo jen jako pramen informace, kterou orgán činný v trestním řízení využije pro 

vhodné zvolení taktiky vedení výslechu, ke zpřesnění kriminalistických verzí, úpravě 

plánu vyšetřování, popřípadě k nalezení dalších důkazů.

Hlava pátá trestního řádu2, která je nazvaná Dokazování, obsahuje úpravu 

jednotlivých důkazních prostředků a v ustanovení § 89 odst. 2 pak nabízí jejich 

demonstrativní výčet. Jako důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, a 

to zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro 

trestní řízení. K výpovědi obviněného a svědků se dobereme právě prostřednictvím 

výslechu. Výslechem obviněného se zjišťuje mimo jiné jeho stanovisko k předmětu 

obvinění a jiné údaje způsobilé přispět k objasnění věci. Oproti svědkům a znalcům má 

obviněný dozajista mimořádný zájem na výsledku řízení. Výpověď obviněného tak 

v trestním řízení plní nejen funkci důkazního prostředku, ale též je prostředkem vlastní 

obhajoby.

                                               
1 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2004, str. 181-182
2 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále jen 
trestní řád, § 89 a n.
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Trestní řád nám nenabízí jasnou definici svědka, proto výkladem dovozujeme3, 

že jde o osobu odlišnou od obviněného, kterou orgán činný v trestním řízení vyzval, aby 

jako svědek vypovídala o skutečnostech, které sama vnímala svými smysly. Právě pro 

tuto vlastní osobní zkušenost je nezastupitelný jinou osobou.

Podmínky svědecké způsobilosti nejsou trestním řádem vymezeny, proto svědky 

mohou být též děti, tělesně i duševně postižení či cizinci. Případ od případu se bude 

individuálně, nejčastěji za pomoci znalce4, přezkoumávat schopnost dané osoby správně 

vnímat a vypovídat jakožto podklad pro zhodnocení výpovědi.

Druhý oddíl hlavy páté trestního řádu5 pak upravuje další aspekty výslechu 

svědka. Jde především o povinnost dostavit se na předvolání a vypovídat jako svědek, 

možnost jeho předvolání a předvedení, případy zákazu výslechu svědka, právo odepřít 

výpověď, postup orgánů činných v trestním řízení a nárok na svědečné.

Mezi pojmové znaky výslechu patří6:

• získávání kriminalisticky a právně relevantních informací z paměťových stop 

(paměťová stopa představuje obraz objektivní reality, který se utvořil a zformoval 

v mozku v souvislosti s kriminalisticky významnou událostí);

• reprodukce informací z paměťových stop;

• zákonný rámec výslechu (důvody výslechu, práva a povinnosti vyslýchaného i 

vyslýchajícího, následky křivé výpovědi, zamlčení důležitých skutečností).

Obecně lze tedy výslech označit za procesní postup, ze kterého vzejde výpověď 

jakožto výsledný produkt. Ta je potom, byla-li učiněna, vlastním důkazním 

prostředkem.7

                                               
3Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, §97
4 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, §118
5 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, §97-104
6 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. Plzeň: Čeněk, 2005, str. 99
7 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, str. 1482
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Výpovědí se pak rozumí: ,,sdělení vyslýchané osoby učiněné v průběhu výslechu 

a zadokumentované podle příslušných právních předpisů“.8

Proces formování výpovědi probíhá v následujících etapách9:

• získání, shromáždění a zpracování informace;

• vštípení a podržení, uchování informace;

• vybavení a reprodukce informace (slovní formulace zapamatovaného děje);

• převzetí, zpracování a procesní zachycení informace vyslýchajícím.

Pokud jde o samotný předmět výpovědi, lze o něm uvažovat jako o všech skutečnostech 

souvisejících s konkrétním trestným činem či jinou kriminalisticky relevantní událostí.

1.1.2 Druhy výslechu

Každý výslech je ryze individuální, především v závislosti na osobě 

vyslýchaného, v kriminalistické teorii se proto setkáváme s řadou různých klasifikací 

výslechu. Mezi základní dělení jistě patří hledisko trestní minulosti, procesního 

postavení, fyzického a psychického stavu (věk, zdravotní stav, mentální úroveň), 

úplnosti a věrohodnosti výpovědi vyslýchaného.

Dle trestní minulosti vyslýchaného se rozlišují tyto druhy výslechu10:

a) výslech osoby dosud netrestané (standardní druh výslechu, doposud netrestaná 

vyslýchaná osoba zpravidla chová k výslechové situaci i vyslýchajícímu respekt, 

přítomnost odhodlání nelhat a chovat se slušně, nezkušenosti lze při výslechu 

vhodně využít);

b) výslech osoby v minulosti trestané (v minulosti odsouzená osoba se zkušenostmi 

s výslechovou praxí, spolupráce s vyslýchajícím se obvykle odvíjí od minulých 

kladných či negativních přístupů ze strany vyslýchajícího);

c) výslech recidivistů (jde o osoby, které za opětovně páchanou trestnou činnost již 

byli několikrát vyslýcháni a odsouzeni, třeba dbát na pečlivou přípravu výslechu 

z hlediska konkrétního případu i samotné osoby vyslýchaného, a to především 

pro potřeby volby vhodné taktiky a způsobu vedení výslechu).

                                               
8 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. Plzeň: Čeněk, 2005, str. 101
9MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Beck, 2004, str. 328
10 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2004, str. 191-199
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Dle procesního postavení vyslýchaného se rozlišují tyto druhy výslechu:

a) vysvětlení, § 158 odst. 3 TŘ (výslech, ze kterého vzejde ústní sdělení – výpověď 

sui generis, která nemívá důkazní sílu, ale přináší důležité procesní důsledky);

b) výslech podezřelého, § 76 odst. 5 TŘ;

c) výslech obviněného, §§ 90 – 95 TŘ;

d) výslech obžalovaného, §§ 207 – 208 TŘ;

e) výslech svědka, §§ 97 – 104 TŘ (účelem je získat informace o skutečnostech, 

které svědek vnímal svými smysly, a které souvisí s vyšetřovaným případem);

f) výslech poškozeného (trestní řád zařazuje poškozeného pro potřeby výslechu do 

skupiny svědků, ale z hlediska taktiky a způsobu vedení výslechu je vhodnější 

pro něj uvádět kategorii samostatnou);

g) výslech utajeného svědka, § 55 odst. 2 TŘ;

h) výslech znalce, § 108 TŘ (v případě potřeby odborných znalostí k objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení se přibere znalec, který své vyjádření ke 

skutkovému stavu věci podává nejčastěji formou znaleckého posudku, trestní 

právo připouští též důkaz spočívající ve výslechu znalce).

Dle věku vyslýchaného se rozlišují tyto druhy výslechu:

a) výslech osoby nezletilé (osoba, která nedovršila patnáctý rok svého věku);

b) výslech osoby mladistvé (osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila 

osmnáctý rok svého věku);

c) výslech osoby dospělé;

d) výslech osoby staré (nelze obecně říci, od kterého okamžiku nastává období 

stáří; velice individuální v závislosti na zdravotním stavu a dalších faktorech;

třeba citlivý a trpělivý přístup; zhoršené vnímání a zapamatování událostí;

tendence odbíhat od podstatného, touha vyprávět o svém mládí).

Dle zdravotního stavu vyslýchaného se rozlišují tyto druhy výslechu:

a) výslech osoby nemocné (nestandardní podmínky, prostory nemocnice či jiného 

léčebného zařízení; vyslýchaný bývá upoután na lůžku, pod vlivem tišících léků;

za přítomnosti lékaře či zdravotní sestry; výslech je třeba omezit na nezbytné 
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minimum a základní informace; dokumentace zpravidla jen zvukovým 

záznamem; šetřit psychický stav nemocného);

b) výslech osoby zraněné (vliv poúrazového šoku);

c) výslech osoby umírající (zjistit důležité informace šetrným způsobem, 

dokumentace úředním nebo audio záznamem);

d) výslech těhotné ženy (hospitalizace v souvislosti s tzv. rizikovým těhotenstvím, 

vyšší stádium těhotenství).

Dle mentální úrovně vyslýchaného se rozlišují tyto druhy výslechu:

a) výslech osoby se sníženým intelektem;

b) výslech osoby psychicky defektní;

c) výslech osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům;

d) výslech osoby se zbavenou způsobilostí k právním úkonům11.

Dle úplnosti a věrohodnosti výpovědi vyslýchaného:

a) výslech svědka nelhoucího;

b) výslech svědka lhoucího;

c) výslech svědka mýlícího se;

d) výslech obviněného nelhoucího;

e) výslech obviněného lhoucího;

f) výslech obviněného lživě obviňujícího sebe sama;

g) výslech obviněného lživě obviňujícího jiné osoby;

h) výslech obviněného, který odmítá vypovídat.

1.1.3 Příprava a taktika výslechu

Aby se docílilo chtěného výsledku, v našem případě jde o hodnověrnou a 

vyčerpávající výpověď vzešlou z výslechu, je nezbytným předpokladem pečlivá 

obsahová a organizační příprava ze strany vyslýchajícího orgánu. Ten by měl především 

důkladně prostudovat veškeré dosavadní důkazní materiály v dané věci, upřesnit si 

konkrétní předmět a cíl výslechu, vymezit otázky, které mají být výslechem objasněny, 

                                               
11 Od 1.1.2014 dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 55 a následující), lze svéprávnost pouze 
omezit - již nelze zbavit svéprávnosti, resp. nelze zbavit způsobilosti k právním úkonům.
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opatřit si dostupné informace o osobě vyslýchaného, popřípadě si dohledat potřebné 

odborné informace, které by se vzhledem k povaze vyšetřované věci mohly během 

výslechu hodit.

Příprava obsahová - analytická fáze

Již podle výše zmíněného lze dovodit, že rozlišujeme jednak přípravu obsahovou 

a přípravu organizačně-materiální. Co se týče přípravy obsahové, můžeme z hlediska 

kriminalistické taktiky hovořit o dvou fázích (fáze analytická a syntetická). Tou první je 

fáze analytická, která spočívá v analýze již shromážděných materiálů a v analýze 

osobnosti vyslýchaného před samotným výslechem. Analýzou doposud shromážděných 

materiálů se dobereme k takovým faktům vztahujících se k vyšetřované události;

faktům svědčících o vině či nevině; k rozporům, které se ve věci objevily;

k okolnostem, které je potřeba objasnit; k okolnostem, které je třeba objasnit konkrétně 

plánovaným výslechem; k sepsání patřičných otázek k tomuto výslechu a mimo jiné též 

zhodnocení připravenosti a schopnosti vyslýchajícího provést takový výslech. Analýza 

osobnosti vyslýchaného se má pak zaměřit na zjištění osobních vlastností, psychických 

a fyzických schopností, temperamentu, úrovně komunikačních schopností, odlišností či 

případných úchylek vyslýchaného. Všechny tyto informace, které napomohou 

vyprofilovat danou osobnost, jsou velice nápomocné při volbě taktiky a samotného 

přístupu k analyzované osobě. Jako zdroj takových informací se před započetím 

výslechu považuje studium životopisných dat, styků a chování na veřejnosti i v 

soukromí, zálib nebo zdravotní anamnézy (především záznamy z případného 

protialkoholního či protidrogového léčení či z hospitalizace v psychiatrické léčebně). 

Míra podrobnosti shromažďovaných informací o osobnosti vyslýchaného závisí na 

individuálních okolnostech případu, zvláště se zohledňují časové možnosti a důležitost 

zjištění takových poznatků.

Příprava obsahová - syntetická fáze

Pro výslechovou praxi je analytická fáze přípravy důležitá také z toho důvodu, 

že slouží jako základ fáze syntetické. Ta spočívá ve volbě taktických záměrů a 

zpracování samotného plánu výslechu. Nejprve je nutné podotknout, že ne vždy je 

možné přesně stanovit taktiku výslechu předem, byť s předchozí precizní přípravou. Je 
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tomu tak z toho důvodu, že i přes existující teoretické koncepce a poznatky 

shromážděné během přípravy výslechu, nelze vždy předvídat všechny možné scénáře, 

které mohou následně nastat. Taktika výslechu ,,představuje tvůrčí metodický postup 

vyslýchajícího v průběhu výslechu, založený jednak na taktických záměrech pro výslech 

stanovených před výslechem abstraktní syntézou na podkladě poznatků získaných 

v analytické fázi přípravy a dále na jejich realizaci či modifikaci, popřípadě v jejich 

úplné změně podle okolností....“.12 Obsahem taktických záměrů bývá určení cíle a 

předmětu; stanovení vhodné doby a místa výslechu; určení pořadí výslechu při 

výsleších většího počtu osob v téže věci; pořadí otázek, aby navazovaly v určitém

systematickém a logickém sledu; určení zda a jaké věcné či listinné důkazy budou 

vyslýchajícímu předloženy (pro lepší vybavení si okolností zdánlivě zapomenutých a 

pro psychologické působení pro změnu lživé výpovědi na výpověď pravdivou);

rozhodnutí o potřebě provést konfrontaci či rekognici; navození vhodného postoje 

vyslýchajícího k vyslýchanému; stanovení osob přítomných při výslechu a jejich 

rozmístění ve výslechové místnosti (tlumočník, důvěrník, zmocněnec poškozeného, 

pověřený zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, psycholog) nebo zhodnocení 

schopností, osobních vlastností a odborných znalostí vyslýchajícího vzhledem 

k vyšetřovanému případu. Do fáze syntetické patří též zpracování plánu výslechu, 

kterým se rozumí psaný či jen v hlavě vyslýchajícího připravený model uspořádání 

činností pro následující výslechovou situaci. V jednodušších případech tedy není 

striktně požadovaná jeho písemná forma, zpravidla tedy postačí jen několik poznámek 

pro potřeby vyslýchajícího. Naopak v případech složitějších, kde se vyskytuje i několik 

skutků a figuruje více obviněných, je vhodné zpracovat podrobný plán výslechu, kde 

má být v písemné podobě zachycen budoucí postup a jednotlivé detaily pro provedení 

výslechu. Naplánovat je potřeba zajištění i vedení výslechu, plán výslechu je potom 

jakýmsi výstupem z analytické i syntetické fáze přípravy a obsahuje především 

charakteristické rysy osobnosti vyslýchaného určující výběr taktiky vedení výslechu, 

kriminalistické verze a okolnosti případu, které je potřeba objasnit a prověřit a dále 

otázky, jejich pořadí, věcné a listinné důkazy, které mají být u výslechu předloženy.

Příprava organizačně-materiální

                                               
12 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2004, str. 204
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Nyní se dostávám k již výše zmíněné přípravě organizačně-materiální, která 

logicky vychází z přípravy obsahové a představuje zejména volbu vhodného 

výslechového prostředí, okruhu osob přítomných při výslechu, volbu a přípravu 

potřebných technických prostředků a organizační zajištění výslechu. Mluvíme-li o 

výslechovém prostředí, rozlišujeme ho na výslechové prostředí vnitřní a vnější. Vnější 

prostředí představuje místo, kde výslech probíhá (kancelář, výslechová místnost, byt, 

pracoviště vyslýchaného, zdravotnické zařízení). Na druhou stranu vnitřní prostředí 

označuje samotné klima či atmosféru výslechové místnosti, které by mělo působit 

příznivě a eliminovat rušivé vlivy (časté klepání, vyzvánění telefonu, vnější hluk, vstup 

cizích osob).13

Uznávanou směrnicí pro postup při provádění výslechu je požadavek, aby byl 

výslech proveden takovým způsobem, který zajistí získání úplného a jasného obrazu 

skutečností významných pro trestní řízení. Výslechem se má tedy získat co nejvíce 

informací týkajících se předmětu výslechu s tím, že tyto poznatky budou co možná 

nejvíce věrohodné a pokud možno též ověřitelné.

Pro získání úplných a věrohodných informací je nutná nejen pečlivá příprava, 

ale též základní taktické postupy výslechu14:

1) formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným;

2) analýza výpovědi v průběhu výslechu;

3) psychologická pomoc vyslýchanému při vybavení si zdánlivě zapomenutého;

4) psychologické působení na vyslýchaného k překonání lživé výpovědi (popřípadě 

aby se rozhodl vypovídat, pokud doposud odmítal).

První dva taktické postupy, formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím 

a vyslýchaným a analýza výpovědi v průběhu výslechu, jsou většinou označovány jako 

postupy obligatorní, protože se aplikují při každém výslechu. Zbylé dva jsou tedy 

postupy fakultativní, proto se uplatňují jen v případě potřeby vybavení si zdánlivě 

zapomenutého a k překonání lživé výpovědi.

Kriminalistická taktika obecně rozlišuje tři stádia výslechu:

1) úvodní stádium;

                                               
13 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2004, str. 202-206
14 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. Plzeň: Čeněk, 2005, str. 110
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2) tzv. monologová část;

3) tzv. dialogová část.

Úvodní stádium výslechu

V úvodním stádiu se mimo trestně-procesních náležitostí klade důraz též na 

samotné přivítání a seznámení vyslýchaného s osobou vyslýchajícího. Do této části 

výslechu tedy řadíme:

a) zjištění totožnosti, rodinných, majetkových a platových poměrů;

b) poučení o právech a povinnostech dle procesního postavení v trestním řízení, 

poučení o významu výpovědi z hlediska obecného zájmu;

c) seznámení osoby s předmětem výslechu;

d) zjištění vztahu vyslýchaného k ostatním účastníkům případu, vztahu 

k projednávané věci;

e) rozhovor mezi vyslýchajícím a vyslýchaným na obecné téma pro lepší navázání 

kontaktu a utvoření si předběžného obrazu vyslýchajícím o intelektu a osobnosti 

vyslýchaného.

Zjištění totožnosti zahrnuje získání údajů jako je jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, bydliště, zaměstnání a jiné potřebné informace. Totožnost se 

zjišťuje zpravidla z občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti jako je cestovní 

pas nebo vojenská knížka. Poučení o povinnosti svědka vypovídat pravdivě a nic 

nezamlčet úzce souvisí s poučením o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného 

zájmu. Jím se má na mysli dosažení účelu a patřičného cíle dokazování, tedy i dosažení 

účelu celého trestního řízení. Z hlediska hodnověrnosti vyslýchané osoby se v úvodním 

stádiu zjišťuje jeho poměr k projednávané věci a ke stranám řízení. O poměr 

k projednávané věci půjde například v případech, kdy svědek nebo osoba jemu blízká 

bude zároveň v postavení poškozeného či osoby zúčastněné. Poměr ke stranám pak 

bude vyplývat nejčastěji z rodinných, příbuzenských nebo obdobných vztahů. Ovšem je 

také třeba upozornit na fakt, že ne vždy tyto osobní vztahy znamenají pozitivní 

zaměření výpovědi vyslýchaného vůči zainteresovaným stranám řízení. Poměr ke 

stranám tedy může být pozitivní, negativní, ale i neutrální. Tato zjištění mají vliv na 

výběr postupu při výslechu a mimo jiné též ovlivňují hodnocení věrohodnosti výpovědi 
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samotné, která stejně jako ostatní důkazy podléhá zásadě volného hodnocení důkazů, a 

to jednotlivě i v souhrnu s ostatními důkazy.

Tzv. monologová část výslechu

Po absolvování výše popsaných trestně-procesních náležitostí v úvodním stádiu, 

lze přejít na výslech samotný, respektive na jeho povinnou monologovou část. 

Vyslýchaná osoba volně, souvisle, spontánně a především nepřerušovaně vypovídá o 

skutečnostech, které vnímala svými smysly, ale i o těch které se dozvěděla od jiných 

osob a souvisí s projednávanou věcí. Není vhodné takovýto monolog bezdůvodně 

přerušovat, jen pokud se výpověď výrazně odchyluje od předmětu výslechu nebo 

nepřehledně přeskakuje v časovém sledu. Tato spontánní výpověď napomůže hlubšímu 

poznání dané osobnosti vyslýchaného. Vyslýchajícímu tedy nabízí přehled o tom, které 

informace jsou považovány za důležitější, na kterých je emociální zainteresovanost 

nebo která fakta jsou naopak opomíjena.

Tzv. dialogová část výslechu

Ke kladení doplňujících a upřesňujících otázek lze tedy přistoupit až 

v okamžiku, kdy byl dán prostor k souvislé výpovědi. Dialogová část výslechu má tedy 

sloužit k doplnění výpovědi, k odstranění neúplností, nejasností či rozporů ve vlastní 

výpovědi, rozporů mezi výpovědí a jinými důkazy nebo mezi jednotlivými výpověďmi 

více osob. Otázky musí být formulovány jasně, určitě, stručně a srozumitelně, mají na 

sebe logicky navazovat, nesmí na vyslýchaného působit sugestivně (samotné otázky 

v sobě skrývají vyžadovanou nebo chtěnou odpověď), nesmí se klást ani otázky 

kapciózní (otázky předstírající nepravdivou, klamavou skutečnost a svádějí tak 

k odpovědi, která by jinak zřejmě nenastala). Zvláštní omezení platí ohledně otázek, 

které zasahují do intimní oblasti, která není přesně definována, dovozuje se však, že jde 

o otázky týkající se citlivých osobních záležitostí, například pohlavního života či 

citových vazeb. Způsob kladení otázek musí též odpovídat rozumové úrovni, psychické 

vyspělosti a dalším individuálním vlastnostem jako je věk či zdravotní stav. Pokud je 

vyslýchaným osoba mladší než osmnáct let, lze jí klást otázky jen prostřednictvím 
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orgánu činného v trestním řízení.15 Tomuto zvláštnímu vedení výslechu se budu 

podrobně věnovat v kapitolách ,,Příprava a Průběh výslechu dětí“.

1.1.4 Dokumentace výslechu

           Dle dikce trestního řádu se protokol sepíše o každém úkonu trestního řízení, 

nestanoví-li zákon jinak, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm16. 

Protokol jakožto základní forma dokumentace se bezvýjimečně sepisuje mimo jiné o 

výslechu obviněného, svědka, znalce a podezřelého17. Dle výslovného ustanovení 

trestního řádu se pak protokol nemusí sepisovat tam, kde zákon stanoví, že se má sepsat 

záznam, popřípadě záznam úřední.

Písemný protokol dokumentuje průběh výslechu a obsah výpovědi. Mimo jiné se 

též dokumentuje základní postup, kterým došlo k výpovědi, především to, co 

vyslýchaný sám uvedl v monologové části výpovědi a co naopak uvedl v odpovědích na 

kladené otázky. Je vhodné zaprotokolovat všechny kladené otázky pro potřeby následné 

kontroly, zda nedošlo k nezákonnému způsobu kladení otázek, respektive kladení 

otázek sugestivních či kapciózních. Z protokolu by mělo být zřejmé, nakolik je 

výpověď určitá a zda se vyznačuje jistými zvláštnostmi. Tomu napomáhá doslovný 

zápis výpovědi bez stylistických či literárních úprav. Do protokolu o výslechu 

obviněného či svědka je nutné v přípravném řízení zapsat nejlépe doslovnou výpověď 

při užití přímé řeči, zpravidla na základě diktátu vyslýchajícího18. Slovní vyjádření 

zachycené v protokolu nedokáže plně vystihnout realitu ve všech detailech, proto je 

vhodné, aby mimo písemný přepis průběhu výpovědi protokolující osoba 

zprostředkovaně zachytila skutečnosti, fakta a okolnosti jí pozorované a vnímané. Tato 

osoba se musí vyvarovat subjektivizace závěrů a naopak protokol sestavovat tak, aby 

poskytoval přesné a jasné informace, aby byl úplný, systematický a především 

objektivní.

                                               
15 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, str. 1488-1490
16 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 55 odst. 1
17 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 91 odst. 1, § 95, § 101, §103, § 158 odst. 8, §158a, § 108, § 179b odst. 3
18 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; dále 
jen trestní řád, § 95 odst. 1, § 103
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Existuje několik způsobů sepsání protokolu o provedeném výslechu19:

a) sepsání po ukončení výslechu (nutné poznámky, při krátkém výslechu);

b) sepisování slovo od slova v průběhu výslechu (možnost narušení plynulosti);

c) sepisování po ucelených částech v průběhu výslechu (kombinace bodů a), b)).

1.2 Dítě
Úmluva o právech dítěte20 z roku 1989 (pro Českou republiku vstoupila v platnost 

6. 2. 1991), jakožto jeden z nejdůležitějších dokumentů přijatých na půdě Organizace 

spojených národů, jejímž stěžejním posláním je zajistit dítěti zvláštní ochranu, ve svém 

prvním článku stručně vymezuje okruh osob, na které se bude úmluva aplikovat. Za dítě 

se tu považuje každá lidská bytost mladší 18 let, pokud dle právního řádu, jenž se na 

dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Úmluva o právech dítěte tak jasně 

nestanoví, kdy vzniká nový život nebo kdy se naopak dítě stává dospělým a úmluva se 

tak na něj již nebude aplikovat. Úmyslem je ponechat signatářům volnost pro potřeby 

vlastní legislativy. Z dikce mnoha článků Úmluvy o právech dítěte plyne úmysl 

smluvních stran přiznat práva dítěti až jako lidské bytosti, respektive bytosti schopné 

samostatné existence mimo tělo matky. Přiznání ochrany plodu by totiž zásadně 

narušilo práva matky, mimo jiné též její právo na soukromý život.

Žádný z pramenů ústavního pořádku nevymezuje pojem dítěte. Listina základních 

práv a svobod pojmu jen užívá, avšak blíže nedefinuje, respektive stanoví, že dítě spolu 

s mladistvým je v České republice předmětem zvláštní ochrany21.

Nový občanský zákoník22 omezuje ,,právní osobnost“ člověka (nová terminologie 

pro dříve užívaný pojem způsobilost mít práva a povinnosti) od narození do smrti, na 

rozdíl od dosavadního občanského zákoníku, který přiznával vznik způsobilosti fyzické 

osoby mít práva a povinnosti narozením s tím, že tuto způsobilost má i počaté dítě, 

narodí-li se živé. S ohledem na ustanovení § 779 odst. 1 NOZ, dle kterého lze 

souhlasným prohlášením určit otcovství k dítěti již počatému, ale stále nenarozenému, 

můžeme však dovodit, že zákonodárce nadále pod pojmem dítě rozumí též dítě počaté. 

                                               
19 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. Plzeň: Čeněk, 2005, str. 121
20 Srov. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, 
publikované pod č. 104/1991 Sb.
21 Srov. usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen ,,Listina“), čl. 32 odst. 1
22 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), § 23
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Zletilostí23, která se nabývá dovršením osmnáctého roku života, se stává člověk plně 

svéprávným. Plné ,,svéprávnosti“ (nová terminologie pro dříve užívaný pojem 

způsobilost k právním úkonům) před nabytím zletilosti pak lze dle NOZ docílit 

přiznáním svéprávnosti24 či uzavřením manželství25. Pro potřeby trestního práva se však 

bude na takovou osobu nahlížet stále jako na mladistvou a ve vztahu k ní se budou stále 

aplikovat speciální ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Také dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je za dítě považovaná osoba 

nezletilá26.

          Trestní zákoník ve výkladových ustanoveních definuje dítě jako osobu mladší 

osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak27. Jinak trestní zákon stanoví 

v případech, ve kterých má zájem na zvýšené ochraně věkově mladších kategorií. Je 

jimi především dítě mladší patnácti let, kde půjde zpravidla o znak kvalifikované 

skutkové podstaty28, pachateli tak bude hrozit vyšší trestní sazba, a dítě mladší tří let29.

V případech, kdy trestní zákon užívá pojmu dítě, bude mít proto na mysli osobu mladší 

osmnácti let.

          Pro potřeby tzv. trestního práva mládeže vymezuje zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže věkovou kategorii ,,mládež“30. Pod ni spadá pojem dítě jakožto trestně 

neodpovědné dítě mladší patnácti let a mladiství, kterým je ten, kdo v době spáchání 

provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý31.

          Mladý dospělý neboli současným právem užívaný pojem osoba blízká věku 

mladistvých není přesně zákonem vymezena32. Zpravidla se jím však rozumí osoba mezi 

                                               
23 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), § 30
24 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), § 37
25 Srov. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), § 672
26 Srov. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1
27 Srov. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 126
28 Srov. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, např. § 140 odst. 1, odst. 3 
písm. c), § 141 odst. 1, odst. 2 písm. c), § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a), §186 odst. 1, odst. 2 a odst. 5 písm. 
a)
29 Srov. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 195 odst. 2 písm. a)
30 Srov. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů (dále jen ,,zákon o soudnictví ve věcech mládeže“), ve znění 
pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 písm. a)
31 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2.vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 2. sv., str. 1346
32 Srov. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, např. § 41 písm. f), §48 odst. 
5
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osmnáctým a jednadvacátým rokem života, pro kterou je příznačná sociální a duševní 

nezralost. Případné trestné činy spáchané takovými osobami jsou projednávány před 

obecnými soudy v řízeních dle trestního řádu, ovšem s jistými modifikacemi v oblasti 

trestání.33

1.3 Věrohodnost výpovědi dítěte
Nejprve se pokusím přiblížit věrohodnost výpovědi jako takové a poté se zaměřím 

na problematiku věrohodnosti výpovědi dětí. Věrohodnost výpovědi je stěžejní 

především v případech, kdy není dostatek věcných důkazů, které by svědčily v 

neprospěch konkrétního pachatele. Jde často o nemožnost jiným způsobem prokázat, 

zda vůbec k trestnému činu došlo. Jedná se o případy beze svědků, stojí tak proti sobě 

tvrzení pachatele proti tvrzení oběti, proto tomu tak nejčastěji bývá u sexuálních deliktů 

a je proto velmi zásadní rozhodnout, zda je daná výpověď více či méně hodnověrná.34

Hayes připomíná nemožnost aplikace všech pravidel výslechu dospělých na děti a do 

jisté míry tomu připisuje stále přetrvávající názor, že děti jako svědci jsou méně 

věrohodné než dospělí. Naproti tomu upozorňuje na opačné výsledky mnohých 

výzkumů, které prokazují srovnatelnou úroveň věrohodnosti dospělých a dětí.35

Předně je vhodné odlišit dva významné pojmy, kterými jsou věrohodnost a 

pravdivost. První z nich je pojmem psychologickým a označuje, zda vůbec lze výpovědi 

osoby věřit, tj. že líčí události, které skutečně zažila a zapamatovala si je. Věrohodná 

výpověď tak bude taková, která vycházela z paměti, nikoli z jiných mentálních procesů 

jako např. fantazijních představ či logických konstrukcí. Pravdivost je naproti tomu 

pojmem právním a napovídá, že výpověď je pravdivá, respektive ve shodě s realitou. 

Věrohodná výpověď tak bude též pravdivá, ovšem půjde o subjektivní pravdu daného 

svědka.36

Za věrohodnost výpovědi tedy považujeme jistou míru shody s realitou, pokud jde 

o poskytnuté informace, které vypověděl vyslýchaný o vyšetřované události.37

                                               
33 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2.vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 2. sv., str. 1347
34PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str. 222
35 HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. Vyd. 1. Překlad Dagmar Brejlová. Praha. Portál, 2003, str. 
104
36 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 377
37 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, str. 82
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1.3.1 Věrohodnost speciální a obecná

Soudně znalecká praxe rozlišuje věrohodnost obecnou a věrohodnost speciální, 

neboli specifickou. Ta obecná se vztahuje k vyslýchané osobě, tedy zda je vyslýchaný 

jakožto osobnost obecně schopen poskytnout věrohodnou výpověď, respektive zda má 

k tomu odpovídající psychické předpoklady. Zkoumají se především kognitivní 

schopnosti, to znamená schopnost objektivního vnímání, vštípení a pozdějšího vybavení 

si prožité události. O obecné věrohodnosti lze v zásadě hovořit jako o komplexní 

psychologické charakteristice osobnosti. Speciální věrohodnost se pak týká výpovědi 

samotné. Cílem je tedy zjistit, zda konkrétní poskytnutá výpověď vychází z reálného 

prožitku osoby, zda osoba líčí právě to, co sama zažila a nejde o produkt jiných, než 

paměťových procesů. Nutno podotknout, že ne každý obecně věrohodný člověk vždy 

poskytne věrohodnou výpověď a naopak. Každý případ posuzování věrohodnosti musí 

být individuální, nelze mechanicky aplikovat totožná nebo v jiném případě úspěšná 

schémata postupu.38

Dle Spurného jde o ,,dvě vzájemně se podmiňující psychologické kategorie, 

tvořící ve svém komplexu psychologická kritéria hodnocení vyslýchaného (jeho 

osobnosti a projevů verbálních i neverbálních) vyslýchajícím"39.

Dalším úskalím je fakt, že posouzení specifické věrohodnosti má jen 

pravděpodobnostní hodnotu.

Pokud z řečeného vyplývá, že posouzení věrohodnosti výpovědi je nelehký úkol 

jak pro soudního znalce z oboru psychologie, vyšetřovatele nebo pro samotného soudce, 

potom teprve tvrdým oříškem bude rozpoznat míru pravdivosti výpovědi dítěte.

1.3.2 Věrohodnost v závislosti na vývojovém období dítěte

Věrohodnost výpovědi dětí a adolescentů se zkoumá především v případech 

podezření na týrání či sexuální zneužívání. Dle očekávání je v těchto kauzách praxe 

velmi složitá. Klíčová je dozajista první výpověď dítěte, která by měla být zachycena na 

videozáznamu pro pozdější potřebu. Lze tak předejít sekundární viktimizaci, tedy 

druhotnému systémovému týrání, o kterém se později ještě ve své práci zmíním.

                                               
38 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 378-380
39 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, str. 82
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Pavlovský poskytuje výčet bodů, které je třeba sledovat při zjišťování obecné 

věrohodnosti dětí40:

• schopnost správného vnímání prožité události;

• schopnost emočního zabarvení a následné zapamatování informace;

• schopnost reprodukce, oživení vzpomínky v paměti;

• úroveň intelektových schopností (kognitivní, morální, emoční, řečový stupeň vývoje);

• schopnost rozlišit realitu.

Velkou roli v této problematice hraje věk, tedy vývojové období dítěte a nikoli 

vedlejší roli může představovat také pohlaví. Pro účely výslechové praxe se zdá být 

nejvhodnější následující věková kategorizace41:

• předškolní věk (3 - 6 let),

• mladší školní věk (6 - 11 let),

• starší školní věk (11- 15 let),

• mladiství (15 - 18 let).

Dle Kacafírkové: ,,současná kriminalistická praxe vychází z toho, že při 

respektování individuálních zvláštností vývoje dětské psychiky a odpovídající volbě 

taktických postupů vedení výslechu je možno získat od nedospělce pravdivou výpověď, 

kterou lze využít v trestním řízení"42.

Předškolní věk

Pro každou věkovou kategorii je příznačný jiný stupeň intelektuálního vývoje. V 

předškolním období se začínají rozvíjet řečové dovednosti, které jdou ruku v ruce s 

nárůstem poznatků o sobě samém i okolním světě. Dítě tak začíná užívat řeči k regulaci 

svého chování.43Předškoláci začínají chápat okolní realitu, po určitou dobu ji dokážou 

uchovat v paměti a později i interpretovat. Pro případné vyplnění mezer, které souvisí s 

faktem, že takto malé děti nedokážou stále postihnout příčinné souvislosti v ději, 

využívají fantastické myšlení. Vypravování dítěte bývá proloženo konfabulacemi, proto 

                                               
40 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str. 148
41 KACAFÍRKOVÁ, Marcela. Vývoj psychiky nedospělých a mladistvých osob z hlediska potřeb 
výslechové praxe v trestním řízení, psychické zvláštnosti jednotlivých věkových kategorií. Právo a 
rodina. 12/2000, str. 8-10
42 KACAFÍRKOVÁ, Marcela. Věrohodnost výpovědí nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení. 
Právo a rodina. 2/2001
43 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd., Praha: 
Grada, 1998, str. 86
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nepostihuje skutečnost zcela přesně. Je proto na odbornících především z oboru dětské 

psychologie, aby dokázali toto fantazijní dotváření reality co nejvíce eliminovat. 

Problém vyvstává také při určení času, ve kterém se událost stala. Pro děti v tomto věku 

je stále stěžejní prezentismus, i když povědomí o minulosti a budoucnosti již mají. S 

nástupem do školy jsou spojeny první povinnosti, s čímž souvisí přestavba paměti, 

pozornosti a poznávacích funkcí. Stále však dominuje fantazie, kterou dítě mnohdy 

považuje za skutečnost.

Mladší školní věk

Zvláště okolo šestého až osmého roku je dítě schopno svou představu vylíčit tak 

zdatně a přesvědčivě, až se nakonec stane samo obětí vlastních smyšlenek. Později je 

pro něj obtížné, aby rozeznalo ty pravdivé momenty od těch vybájených. Kolem šestého 

až sedmého roku dítě začíná svět chápat realističtěji, začínají se projevovat náznaky 

logického myšlení a je schopné jednodušší analýzy určitých jevů. Všímá si i detailů, 

které mnohdy dospělému člověku mohou uniknout, není přesto dosud schopno odlišit to 

podstatné od toho méně důležitého. Postupné vynořování oněch detailů není tedy na 

škodu. Nejde o následné měnění výpovědi, které vyvolává pochybnost o pravdivosti 

poskytnutých tvrzení, ale o pouhé doplnění původní výpovědi.44

Z psychologického hlediska lze mladší školní období označit jako věk 

střízlivého realismu. Oproti mladšímu předškolnímu dítěti, které své vnímání, myšlení 

či jednání odvíjí od svých přání a fantazií, je školák již plně zaměřen na to, jaká je 

doopravdy realita okolo něj. Až s nástupem do školních lavic je dítě skutečně 

připraveno k užití logických operací, které si lze názorně představit.45

Starší školní věk

Pokud jde o starší školní věk, dovršuje se zde vývoj inteligence. Můžeme již 

jistě mluvit o schopnosti analýzy, chápání obecných vztahů i dalším rozvoji operací s 

abstraktními pojmy. Konečně dochází k odlišování věcí podstatných a těch méně

důležitých detailů. Důležité jsou i řečnické schopnosti, které jsou již na nesrovnatelně 

vyšší úrovni, než tomu bylo v předškolním období, kdy šlo o značně omezenější slovní 
                                               
44 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str. 149
45 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd., Praha: 
Grada, 1998, str. 121



20

zásobu a způsob vyjadřování. Typické bývá někdy až slangově zabarvené vyjadřování

se. Snaha napodobovat dospělé mnohdy může sklouznout k sugesci, zejména v 

otázkách, o kterých před nimi vyslovili názor někteří dospělí, tím spíše, jde-li o 

autoritativní osoby.

Mladiství

Ve věku mladistvých se setkáváme s problematikou dospívání, která s sebou 

přináší mimo jiné i zkreslená poznání, vytváření ne vždy správných stanovisek a 

postojů. Bohatá představivost v tomto období též není výjimkou, na rozdíl však od 

dětského fantazírování se tolik nemísí do vnímání a jednání. Vyslýchající by si tak měl

pečlivě prověřit osobnost dítěte, respektive sklony k ovlivnitelnosti a fantazírování 

některými kontrolními otázkami.46

Ke zveličování muže dojít jednak s cílem upozornit na sebe, být nějakým 

způsobem zajímavým nebo jen díky nekontrolovatelné fantazii dítěte.47

1.3.3 Věrohodnost v závislosti na pohlaví dítěte

Za nejpříznivější věk z pohledu věrohodnosti se obecně považuje období okolo 

devátého až jedenáctého roku života. Na rozdíl od dívek, není u chlapců výjimkou, že 

tento příznivý věk přetrvá přibližně do třinácti, někdy dokonce až do čtrnácti let. Tato 

anomálie je způsobena tím, že dívky jsou v tomto kritickém věku značně citově 

nevyvážené. Kapitolou sama o sobě je tak výpověď dospívajících dívek, která i pro 

zdatného psychologa může představovat nelehký úkol. Hysterické rysy, se kterými se 

setkáváme častěji u dívek staršího školního věku a mladistvých. U chlapecké populace 

jde spíše o pověstnou výjimku. Hysterické znaky se projevují například ,,hraním na 

city“, až sociopatickým lhaním, přehnaným pláčem nebo vykonstruovanými příběhy, 

při jejichž vyprávění bystře sledují reakci svého okolí.

Příkladem může být případ čtrnáctileté dívky, která byla psychologem označena 

jako osobnost nevyvážená se sklonem k exhibicionismu. Ta oznámila pohlavní zneužití 

ze strany bratra druha své matky. Celý případ vylíčila do nejbližších detailů, při 

                                               
46 KACAFÍRKOVÁ, Marcela. Výslech nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení-průběh 
výslechu. Právo a rodina. 12/2000, str. 12
47 KACAFÍRKOVÁ, Marcela. Vývoj psychiky nedospělých a mladistvých osob z hlediska potřeb 
výslechové praxe v trestním řízení, psychické zvláštnosti jednotlivých věkových kategorií. Právo a 
rodina. 12/2000, str. 7
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sepisování protokolu se chvěla, vzlykala a vykazovala celkově rozrušený dojem. I přes 

fakt, že obviněný muž vše popřel, byl vzat do vazby. Při dalším výslechu již dívka 

nevykazovala známky rozrušení, naopak dorazila téměř s úsměvem na rtech. Vyskytli 

se také jisté rozpory mezi opětovným a původním líčení události. Poté, co ji na tyto 

nesrovnalosti vyšetřovatel upozornil, s klidem mu sdělila, že si danou záležitost 

vymyslela, poněvadž muže nenáviděla a chtěla se mu pomstít. Snažila se totiž vetřít do 

jeho přízně s vidinou milostného vztahu s ním, on ji ale bez váhání odmítl. Dívka se při 

líčení důvodů jejího křivého obvinění dostala do hysterického afektu, při němž užila 

sled nelichotivých urážek stran falešně obviněného z pohlavního zneužití.48

Panuje názor, že dítě je mentálně schopné vykonstruovat lež okolo šestého až 

sedmého věku života. Na tento jev nelze nahlížet jen z negativního úhlu pohledu, ale 

naopak může značit příznivý sociální vývoj dítěte. Znamená to, že dítě si plně 

uvědomuje, jaké chování je vhodné, dovolené, mravné a naopak, kterému by se mělo

vyhnout, protože by pak mohlo čelit jistému společenskému odsouzení.

Dítě lží může unikat z nepříjemné životní situace možná neuvědoměle si tak 

nalhávat skutečnost pro ně příznivější. Můžu v tomto smyslu zmínit i tzv. lež obrannou, 

kterou dítě používá při ochraně své osobnosti, a to zpravidla pokud se setká s 

utlačováním a nedůstojným omezováním. Nejzávažnější je však případ lži účelové. Tou 

buď sleduje v jiném aktivně vzbudit přesvědčení o realitě, která se nezakládá na pravdě, 

popřípadě se naopak snaží některou podstatnou skutečnost pasivně zamlčet.49

Chceme-li se přiblížit samotnému zkoumání výpovědi dítěte z hlediska 

věrohodnosti, je důležité říci, že toto posuzování provádí obvykle odborník na slovo 

vzatý, tedy pedopsycholog nebo pedopsychiatr. Ten hodnotí onu výpověď o 

zjišťovaných událostech v celkovém kontextu šetřeného dítěte. Znamená to, že se 

odborník zaměřuje nejen na jeho mentální úroveň či strukturu osobnosti, ale také je 

nutné do celkového obrazu zahrnout též podrobnou rodinnou anamnézu. Ta obsahuje 

takové postřehy jako například: kdo se o dítě více či méně staral, kdo další se podílel na 

výchově, zda dítě navštěvovalo některá výchovná a vzdělávací zařízení jako jsou jesle a 

                                               
48 KACAFÍRKOVÁ, Marcela. Věrohodnost výpovědí nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení
(2. část). Právo a rodina. 3/2001, str. 17-18
49 MATIÁŠEK, Jan, Jaroslav SOUKUP a Bohumil BÁRTA. Psychologie a výslechová praxe. 1. vyd. 
Praha: Orbis, 1968, str. 49



22

školka, jaké sociální vazby bylo schopné si tam vytvořit, jaká byla obecně schopnost 

jeho adaptace v novém neznámém sociálním prostředí, zda si bylo schopno bez obtíží 

najít nové kamarády mezi vrstevníky, se kterým členem rodiny dítě nejlépe vychází a 

proč, jaké jsou vztahy mezi ostatními členy rodiny, které výchovné metody jsou 

nejčastěji využívány, zda převládají pochvalné a pozitivně laděné odezvy či se naopak 

nešetří zákazy, zastrašováním (např. ,,dám tě do děcáku"), peprnými nadávkami, 

zesměšňujícími urážkami nebo dokonce fyzickými tresty.

1.3.4 Falešná obvinění

Důležitým úkolem je mimo jiné zjistit, respektive vyloučit variantu, kdy se dítě 

chce zoufalým způsobem zbavit některého člena rodiny či domácnosti tím, že si 

oznámení z týrání či zneužívání prostě vymyslí. S takovýmto účelovým jednáním či s 

účelovou lží, o které jsem se již výše zmínila, se povětšinou setkáváme spíše u dětí 

staršího věku. U těch mladších je radno dbát na to, zda se nejedená o případ, kdy dítě 

zveličuje nebo rozvíjí příběh s takovým zapálením, že samo uvěří, že jednání účastníků 

bylo skutečně takové, jak přehnaně popisuje. Předmětem zkoumání by měla být také 

možnost, že je dítě ovlivněno nebo zmanipulováno dospělými osobami. V těchto

případech se u mladších dětí setkáváme s výrazy, které nejsou pro děti tak nízkého věku 

toliko typické a mnohdy užívaným výrazům ani samy nerozumí. U starších dětí nebude 

odhalení lži tak jednoduché, zvlášť v případech, kdy má dítě již více rozvinutou slovní 

zásobu a je schopno si své tvrzení obhájit. Hovoříme tady o sugestibilitě, která je 

jedním z mnoha úskalí, které obklopují problematiku dětských výslechů.50

Dle Weisse jsou vymyšlená obvinění v oblasti sexuálního zneužívání dětí spíše 

vzácná. Druhým dechem však dodává, že případy falešných obvinění se mohou 

vyskytnout v rozvodových řízeních, kdy jeden z rodičů využije dítě ke zvýhodnění své 

pozice u rozvodového soudu. Nutno podotknout, že manipulace s dítětem v rámci 

vzájemných soubojů rodičů může naplnit podstatu psychického týrání. Dalším místem 

výskytu jsou případy hromadného zneužívání ve školkách či kroužcích, kde je více 

poškozených dětí a jako výsledek již zmiňované sugesce či citové nákazy se i 

nezneužité děti vžijí do role oběti. V případě starších dětí se setkáváme s falešným 

                                               
50 MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, str. 207-210
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obviněním jako s prostředkem útoku namířenému vůči rodičům, kterým chtějí získat 

jisté výhody nebo se jen jednoduše pomstít.51

Falešná obvinění můžeme rozdělit do následujících kategorií:

• falešné obvinění dospělou osobou - nejčastěji matkou v rozvodové situaci, boji o dítě 

či o majetek;

• falešné obvinění dítětem - nesmíření se s novým partnerem matky, úmysl pomstít se;

• falešné popření skutku dítětem - odvolání původní pravdivé výpovědi;

• falešné popření matkou dítěte - ve snaze chránit zneuživatele na úkor dítěte.

Vodítkem pro vyslýchajícího pro odlišení skutečně pravdivého obvinění od toho 

falešného mohou být následující indicie:

• dítě používá slovní výrazy dospělých neodpovídajícím jeho věkové úrovni;

• dítě udává málo podrobností a není schopno popsat specifické detaily;

• dítě rigidně popisuje příběh a není schopno popsat posloupnost událostí;

• dítě má málo emočních odpovědí a smyšlený příběh stereotypně opakuje.

Skutečně zneužívané děti jsou při výslechu zavaleny pocity strachu, jsou plné 

rozpaků, často dělají ve výpovědi pauzy, stále přidávají nové detaily. 

Dle Netíka se od počáteční, téměř absolutní skepse vůči schopnosti dětí 

vypovídat pravdivě, která byla typická pro forenzní psychologii počátku 20. století, se v 

současné době dospělo k názoru zcela opačnému. Stejně jako další autoři se přiklání k 

obecně přijímanému názoru, že dětská výpověď je stejně tak kvalitním důkazem jako je 

výpověď dospělého člověka. Navíc dodává, že malý školák je s to podat mnohdy i lepší 

výkon, než některý vysokoškolák, zvláště pokud jde o již zmiňované detaily.52

Pokud se v průběhu zkoumání věrohodnosti dospěje k pochybnému závěru, měli by 

znalci užít obdobné formulace: ,,výpověď nezletilého naprosto nepostačuje jako jediný 

důkaz trestného činu".53

Jak se jistě zdá posuzování věrohodnosti není disciplínou nikterak lehkou a 

naopak vyžaduje pracné zjišťování a hodnocení mnoha z plejády faktorů, proto by se jí 

                                               
51 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 14
52 NETÍK, Karel a Daria NETÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z forenzní psychologie pro právníky. Praha: 
Karolinum, 1994, str. 14
53 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, str. 151



24

mělo dostát velké pozornosti, nic nezanedbat a i zdánlivě drobné detaily nepodceňovat. 

Zvláště když jde o mnohdy tak zranitelné bytosti, jakými jsou malé děti.

2 Zvláštnosti výslechu dětí
Trestní řád obsahuje zvláštní úpravu pro výslech osob mladších než 18 let54, která 

tak umožňuje respektovat individuální vlastnosti vyslýchaného jako je rozumová, 

duševní a mravní úroveň. Zvláštní úprava se užije jen v případech, kdy je osoba mladší 

18 let vyslýchána o okolnostech, kterých se týká zvláštní přístup při výslechu osoby 

mladší 18 let. V ostatních případech se i na výslech takových osob užijí obecná 

ustanovení trestního řádu.

Poučení dítěte

Poučení osoby mladší 18 let před svědeckým výslechem musí být přizpůsobeno 

především věku takové osoby55 a s tím spojené duševní a rozumové vyspělosti. Na 

trestní následky křivé výpovědi bude upozorněna jen v případě, že v době výslechu 

dovršila 15 let věku. Nikdy však nesmí chybět poučení o právu odepřít výpověď56.

Neexistuje jednotný vzor, kterého by se dalo vždy držet. Důležité je vycházet 

z individuální osobnosti dítěte a poučení přizpůsobit zjištění, co dítě již zřejmě ví a co 

mu kdo řekl. Poučení může vypadat následovně: ,,Poučuji tě, že musíš mluvit pravdu o 

všem, co se Ti stalo a na co se Tě budeme ptát, nesmíš lhát, vymýšlet si, ani přehánět. 

Můžeš mě opravit, kdybych něco špatně zapsala a chtěla jsi to říct jinak. Nesmíš o 

nikom říkat věci, které nejsou pravda. Musíš nám říct všechno, co víš o strýčkovi 

Martinovi a co Ti dělal. Nemusíš o věci mluvit, pokud bys svojí výpovědí způsobila 

potíže člověku, který je tvým příbuzným nebo na kterém Ti záleží. Rozuměla jsi 

všemu?“57

                                               
54 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 102
55 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 101 odst. 1 věta třetí
56 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, §101 odst. 1, 2
57 ANTL, Miroslav a Josef VESELÝ. Průvodce policisty trestním řízením: (se vzory procesních postupů 
Policie ČR). Praha: Linde, 2002, str. 167
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Právě pro odlišnost osob mladších 18 let, která spočívá především v rozumové i 

mentální úrovni, se vyžaduje specifický přístup spojený s odborností a znalostmi při 

jejich výslechu, obzvláště pokud jsou tyto osoby vyslýchány v postavení poškozeného.

Výslech osoby mladší 18 let může být za podmínek stanovených trestním řádem58

též úkonem neodkladným nebo neopakovatelným.

Svědka mladšího 18 let lze o již zmiňovaných okolnostech, kterých se týká zvláštní 

přístup při jejich výslechu, vyslechnout prostřednictvím videokonferenčního zařízení59. 

,,Videokonference jsou souborem interaktivních telekomunikačních technologií, které 

umožňují simultánní vzájemnou komunikaci dvou nebo více míst prostřednictvím 

obousměrných video a audio přenosů“60 Užití videokonferenčního zařízení při 

provádění úkonu tedy není automatické a v našem případě se využije dle potřeby pro 

ochranu svědků mladších 18 let.

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 

s účinností od 1. 8. 2013 přinesla dvě zásadní změny zvláštní úpravy týkající se 

výslechu dítěte. První z nich se týká zvýšení věkové hranice, respektive ustanovení § 

102 trestního řádu se užije na osoby mladších 18 let, nikoli původně jen mladších 15 let. 

Důvodem k tomuto kroku je fakt, že mezinárodní úmluvy považují za dítě osoby mladší 

18 let, především jde o Úmluvu o právech dítěte (z roku 1989)61. ,,Navíc vznikal 

nedůvodný rozdíl mezi obviněným mladistvým, který má v trestním řízení zvýšenou 

ochranu, a poškozeným starším než 15 let a mladším než 18 let (např. obviněného 

mladistvého lze konfrontovat jen výjimečně, a to až v řízení před soudem pro mládež, 

zatímco poškozeného ve stejné věkové kategorii bylo dříve možné konfrontovat zcela bez 

omezení).“62 Druhou zásadní změnou zmiňovaného ustanovení je nahrazení přítomnosti 

pedagoga při výslechu dítěte dle § 102 odst. 1 trestního řádu povinnou přítomností 

                                               
58 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 158a, § 160 odst. 4
59 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 111a
60 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1619
61 Srov. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, 
publikované pod č. 104/1991 Sb., čl. 1
62 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1500



26

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Lze se tak domnívat, že pedagog může být zařazen 

mezi ,,jiné osoby mající zkušenosti s výchovou mládeže“.

2.1 Právní úprava výslechu dětí v trestním řádu63

2.1.1 Okolnosti, kterých se týká zvláštní postup

Jak jsem již výše naznačila, postup dle § 102 odst. 1 trestního řádu se neužije pro 

každý výslech, při kterém je vyslýchaným osoba mladší 18 let, ale jen pokud je taková 

osoba vyslýchána o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 

nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj. Obecně však nelze stanovit, jaké 

okolnosti jimi budou. V každém konkrétním případě bude úkolem orgánu činného 

v trestním řízení, aby posoudil, zda o takové okolnosti jde, s přihlédnutím k věku, stupni 

duševního, rozumového a mravního vývoje, dosavadním zkušenostem s obdobnými 

okolnostmi, pro které se má výslech vést. Dále orgán činný v trestním řízení přihlédne 

k podmínkám, za kterých se osoba mladší 18 let stala svědkem události, o které má 

podat svědectví, k tomu, zda je zároveň v postavení poškozeného a v neposlední řadě 

také k tomu, jestli jí vznikla škoda a pokud ano, tak v jaké podobě – hmotná, morální, 

zdravotní či jiná. Ve složitějších případech pak bude vhodná konzultace s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí, pedagogem, dětským psychologem či jinou odborně 

způsobilou osobou zabývající se výchovou dětí a mládeže.64

Pokud orgán činný v trestním řízení po svém uvážení a případné konzultaci 

s odborníky dospěje k rozhodnutí, že při výslechu osoby mladší 18 let půjde o 

okolnosti, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat 

její duševní a mravní vývoj, musí být její výslech prováděn zvlášť šetrně a po obsahové 

stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat. S tímto 

požadavkem koresponduje nutnost zvláště pečlivé přípravy a správného vedení 

výslechu za asistence specializovaného odborníka, popřípadě rodičů a v každém 

konkrétním případě zvolit nejvhodnější formu výslechu, jeho obsah a způsob kladení 

otázek.

                                               
63 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále jen 
trestní řád
64 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1500



27

2.1.2 Přibrané osoby

Obligatorně se k výslechu osoby mladší 18 let přibere orgán sociálně-právní 

ochrany dětí či jiná osoba, která má zkušenost s výchovou mládeže, pokud se mají 

výslechem zjišťovat okolnosti, které mohou nepříznivě ovlivňovat duševní a mravní 

vývoj65. Orgánem sociálně-právní ochrany dětí bude zpravidla příslušný obecní úřad66, 

za který musí být u výslechu přítomna pověřená osoba67.68 Jinou osobou, která má 

zkušenost s výchovou mládeže, může být nahrazena přítomnost orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Takovou osobou bude zejména pedagog, dětský psycholog či dětský 

psychiatr. Cílem přibrání některé z těchto osob je se zřetelem na předmět výslechu a 

stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispět k správnému vedení výslechu69. 

Odborník je též schopen určit stupeň duševního a mravního vývoje, kterému bude 

přizpůsoben obsah, rozsah i samotný průběh výslechu. Orgán sociálně-právní ochrany 

dětí či jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže musí být přítomni celému 

výslechu svědka mladšího 18 let. Opomenutí tohoto obligatorního přibrání by 

představovalo podstatnou vadu úkonu a případná výpověď by byla jakožto důkaz 

nepoužitelná.

Fakultativně lze přibrat rodiče vyslýchané osoby mladší 18 let, může-li to přispět 

k správnému provedení výslechu70. Orgán činný v trestním řízení by měl při zvažování 

takové možnosti vycházet především z názoru obligatorně přibraného odborníka. V řadě 

případů bude přítomnost rodičů dokonce nežádoucí, a to za okolností, kdy by dítě 

nebylo schopno o všem vypovídat plnou pravdu. Překážkou bude i jejich 

zainteresovanost na výsledku řízení, respektive rodiče nebudou moci být přítomni 

výslechu osoby mladší 18 let v případech, kde budou sami trestně stíháni. Rodiče tedy 

nemají právo být přítomni výslechu svého dítěte, ani pokud je mladší 15 let. Nelze tedy 

                                               
65 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 1 věta první
66 Srov. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1 
písm. b), c)
67 Srov. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 48 a násl.
68 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1501
69 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 1 věta první
70 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 1 věta druhá
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jejich přítomností suplovat povinnou přítomnost orgánu sociálně-právní ochrany dítěte 

či jiné osoby mající zkušenost s výchovou mládeže.

Kterákoli z přibraných osob může orgánu činnému v trestním řízení navrhnout 

odložení výslechu svědka na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu jeho

přerušení či dokonce ukončení71. Odložení tak bude připadat v úvahu ještě před 

zahájením výslechu, pokud psychický stav svědka nedovoluje jeho provedení, nebo by 

výslech mohl způsobit zhoršení zdravotního, zejména pak psychického stavu. Přerušení, 

popřípadě ukončení výslechu bude namístě, pokud bude již výslech prováděn, ale jeho 

pokračování by mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Bude tedy 

záviset na závažnosti ohrožení, zda postačí pouhé dočasné přerušení či bude nezbytné 

přikročit k ukončení výslechu, neboť ani dočasné přerušení by zřejmě neumožnilo ve 

výslechu pokračovat. Tato opatření respektují menší psychickou odolnost a vyspělost 

osob mladších 18 let. Proto se bude při rozhodování, zda výslech svědka odložit, 

přerušit či ukončit, zohledňovat povaha okolností, jejichž oživování v paměti by 

vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivnit duševní a mravní vývoj, povaha trestného 

činu, jehož se výslech týká a popřípadě též skutečnost, zda a do jaké míry byl svědek 

obětí tohoto trestného činu.72 Vyslýchající orgán činný v trestním řízení návrh přibrané 

osoby nevyhoví jen v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a to je takové intenzity, 

že převažuje nad významem nepříznivého vlivu výslechu na psychický stav svědka 

mladšího 18 let (,,např. je-li třeba rozhodnout o vazbě zadrženého podezřelého, který 

měl spáchat vůči svědkovi nebo i dalším osobám dětského věku závažný násilný trestný 

čin, přičemž hrozí jeho opakování“73).

2.1.3 Opětovný výslech

Výslech osoby mladší 18 let se bude zpravidla provádět již v přípravném 

řízení74. Taková osoba by měla být vyslechnuta pokud možno pouze jednou a 

                                               
71 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 1 věta třetí a čtvrtá
72 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1502
73 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 1502
74 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 164 odst. 1 věta třetí
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k opětovnému výslechu by mělo dojít jen v nejnutnějších případech75. Opakovaný 

výslech reevokuje prožité trauma a vrací poškozeného či oběť vzpomínkou do 

kritického děje.76 Pokud je opakovaný výslech pro dospělého poškozeného nežádoucí a 

velice nepříjemnou záležitostí, tím spíše tomu tak bude u dětí.

Možnost přečtení protokolu

Z výše uvedených důvodů je zásadní přesná dokumentace výslechu osob 

mladších 18 let a jeho pečlivá protokolace. V případech sexuálního zneužívání by měla 

být pro potřeby dokazování před soudem využita videodokumentace dětských 

svědeckých výpovědí a její přepis do protokolu. Aby se tedy zamezilo opětovnému 

výslechu, může soud rozhodnout o provedení důkazu přečtením protokolu o výpovědi či 

přehráním obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu provedeném 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení, a to i bez souhlasu státního zástupce a 

obžalovaného77.

Nutné je též respektovat právo obviněného na spravedlivý proces, respektive 

kontradiktornost dokazování, která vyplývá z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod78. Přečtení protokolu o dřívější výpovědi svědka není samo o sobě 

v rozporu s tímto právem, měl-li obviněný možnost účastnit se provádění takového 

důkazu, vyjádřit se k němu a zpochybnit jeho věrohodnost a navrhnout k tomu jiné 

důkazy. ,,Důkaz za použití protokolu o dřívější výpovědi určité osoby (svědka, 

spoluobžalovaného, znalce) je ovšem proveden až jeho přečtením u hlavního líčení.“79

Naproti tomu dle Jelínka musí být již v přípravném řízení umožněna při výslechu osoby 

mladší 18 let účast obviněného nebo jeho obhájce a musí jim být umožněno klást 

otázky. ,,Jedině při splnění této podmínky by bylo možné protokol o výslechu osoby 

                                               
75 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 2 věta první
76 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 367
77 Srov. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále 
jen trestní řád, § 102 odst. 2 věta druhá
78 Srov. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a Protokolů na tuto úmluva navazujících, publikované pod č. 209/1992 Sb., čl. 6 odst. 
3 písm. d)
79 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, 3 sv., str. 2637
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mladší než osmnáct let přečíst k důkazu v hlavním líčení bez toho, že by osoby mladší 

osmnácti let byly znovu vyslýchány.“80

2.2 Právní úprava dle zákona o obětech trestných činů
S mým tématem diplomové práce, ve které se věnuji výslechu dětí se zaměřením 

na dítě jako oběť trestného činu, jistě úzce souvisí a velký význam má nový zákon o 

obětech trestných činů81. Jde o zákon, který přináší velký posun a především komplexní 

úpravu pomoci obětem trestných činů. Právní úprava byla doposud roztříštěná a 

nedostatečná, především pokud se jedná o postavení oběti jako subjektu, respektive 

adresáta zvláštní péče ze strany státu. Zákon o obětech mimo implementace evropské 

legislativy přináší: rozšíření práv obětí trestných činů (zejména o právo na relevantní 

informace pro oběť trestného činu), posílení pomoci prostřednictvím vymezení pojmu 

odborné pomoci, novou úpravu poskytnutí peněžité pomoci od státu při splnění 

zákonných podmínek, regulaci činnosti subjektů poskytujících pomoc obětem trestných 

činů a zavedení povinnosti jejich akreditace pro poskytování služeb.82

Přestože zákon o obětech výslovně nestanoví, jaký je jeho účel, lze tvrdit, že jeho 

základním posláním je zlepšit postavení obětí trestných činů i mimo trestní řízení a 

zajištění citlivého zacházení v trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním 

řízení.83 Předmětem úpravy tak jsou dle dikce jeho prvního paragrafu práva obětí 

trestných činů, poskytování peněžité pomoci takovým obětem (tzv. odškodnění od 

státu) a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů 

(subjekty zapsané Ministerstvem spravedlnosti do registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, kterými jsou nevládní neziskové organizace registrované dle 

zákona o sociálních službách84, nevládní neziskové organizace akreditované pro 

                                               
80 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 424
81 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech)
82 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 9-12
83 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 19, 20
84 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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poskytování právních informací či restorativních – obnovujících programů, advokáti na 

základě žádosti a střediska Probační a mediační služby85).

2.2.1 Základní zásady

Status oběti je dán nezávisle na tom, zda se podaří pachatele zjistit nebo 

odsoudit. Promítá se tu tedy zásada nezávislosti statusu oběti na trestním řízení. Mezi 

základní zásady, které zakotvuje zákon o obětech, se mimo jiné řadí princip zvláštního 

přístupu k obětem trestných činů ze strany subjektů, které mohou mít přičinění na 

vzniku druhotné újmy. Bude se nejčastěji jednat o Policii České republiky, orgány činné 

v trestním řízení či poskytovatele zdravotních služeb. Takové subjekty mají povinnost 

respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k ní zdvořile a šetrně, vycházet jí 

vstříc. Samozřejmostí je, že způsob přístupu volí s přihlédnutím k věku, zdravotnímu 

stavu včetně psychického stavu, rozumové vyspělosti a kulturní identitě oběti tak, aby 

nedocházelo k prohlubování újmy způsobené trestným činem nebo k druhotné újmě. 

Nesmí docházet k rozdílnému zacházení s oběťmi ohledně rasy, etnického původu, 

národnosti, pohlaví, věku či jiného diskriminačního důvodu. Pro možnost řádného 

uplatnění práv oběti je stěžejní zásada práva na informace, které mají být poskytnuty 

srozumitelným způsobem se zohledněním věku, rozumové a volní vyspělosti a 

zdravotního stavu. Policie České republiky a orgány činné v trestním řízení spolupracují 

při poskytování pomoci obětem se subjekty poskytujícími pomoc obětem trestných 

činů, kterými se i bez výslovného uvedení má zřejmě na mysli subjekty zapsané 

v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, důvěrník a zmocněnec oběti 

jako poškozeného dle trestního řádu86.87

2.2.2 Oběť

Zákon o obětech definuje oběť jako fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková či nemajetková újma nebo na 

jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil.88 Tento zákon však neposkytuje ochranu 

                                               
85 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 48 odst. 1, § 39 odst. 1
86 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 39
87 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 3, § 13
88 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 2 odst. 2
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jen těmto přímým obětem, ale zohledňuje též tzv. oběti nepřímé.89 Jsou jimi některé 

pozůstalé osoby, kterými jsou příbuzný v přímém pokolení, sourozenec, osvojenec, 

osvojitel, manžel, registrovaný partner či druh, je-li osobou blízkou. Tyto osoby totiž 

pociťují smrt osoby blízké jako újmu vlastní. Pojmově je nutné odlišit osobu 

poškozeného, přestože takové rozlišení je velice obtížné především z důvodu, že táž 

osoba může vystupovat v obou procesních postaveních. Poškozený je pojmem ryze 

procesním, jedná se o stranu trestního řízení a může jím být i právnická osoba, které 

nemůže z povahy věci vzniknout druhotná újma. Právnická osoba se na rozdíl od 

postavení poškozeného nemůže ocitnout v pozici oběti, neboť není jako osoba fyzická 

schopna vnímat stres a jiné nepříjemné prožitky spojené s trestným činem, logicky tak 

nemůže dojít ani k sekundární viktimizaci.

Mezi práva obětí trestných činů upravených zákonem o obětech patří: právo na 

poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím 

nebezpečím, ochranu soukromí, ochranu před druhotnou újmou a právo na peněžitou 

pomoc.

Velmi kvituji omezení při výslechu a podání vysvětlení ohledně kladení otázek 

oběti směřujících do intimní oblasti. Takové otázky lze pokládat, jen je-li to nezbytné 

pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Otázky je třeba klást zvlášť 

šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, a to především z toho důvodu, 

aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. Trestní řád toto pravidlo vztahuje jen 

k osobám mladším 18 let, zákon o obětech je v tomto ohledu širší, neboť ho uplatňuje 

vůči všem obětem bez ohledu na jejich věk. Oběť má možnost kdykoliv podat námitku 

proti zaměření otázky směřující do intimní oblasti, která se posléze zaznamená do 

protokolu o svědecké výpovědi, případně o podání vysvětlení. Protokol by měl 

obsahovat i rozhodnutí o důvodnosti námitky učiněné vyslýchajícím orgánem a důvody 

takového rozhodnutí.90

                                               
89 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 14
90 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 96-98
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2.2.3 Zvlášť zranitelná oběť

Některé oběti se hůře vypořádávají se stresem a nepříjemnými situacemi, které 

s sebou přináší účast v trestním řízení, např. při výslechu. Zvláštní ochrana se proto 

poskytuje těm obětem, u kterých hrozí zvýšené riziko druhotné újmy. Pro tyto případy 

je vytvořena pro potřeby zákona o obětech speciální podskupina zvlášť zranitelných 

obětí, která spadá do pojmové kategorie obětí. Za zvlášť zranitelnou oběť je 

považováno dítě, osoba postižená fyzickým, mentálním či psychickým hendikepem 

nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit 

plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti, a oběť trestného činu 

obchodování s lidmi. Mezi výčet zvláště zranitelných obětí dále náleží oběť trestného 

činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval 

pohrůžku násilím, zde je však podmínkou, že v konkrétním případě je zvýšené 

nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, 

národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou 

vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, ve které se nachází, nebo s ohledem 

na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu či závislosti na ní91.

2.2.4 Speciální práva poskytovaná zvlášť zranitelným obětem

Na podskupinu zvlášť zranitelných obětí jsou vázána speciální práva, mezi která 

patří: 

1) právo na bezplatnou odbornou pomoc;

2) právo na zabránění kontaktu s osobou, kterou označila za pachatele, s osobou 

podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede (respektive povinnost 

příslušných orgánů vyhovět žádosti zvláště zranitelné oběti);

3) právo na výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví v přípravném řízení 

a při podání vysvětlení, nebrání-li tomu závažné důvody (obdobně platí i pro osobu 

tlumočníka v případech, kdy je třeba výpověď tlumočit);

4) právo na obzvláště citlivý výslech v trestním řízení s ohledem na konkrétní 

okolnosti, které osobu činí zvláště zranitelnou;

                                               
91 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 2 odst. 4
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5) právo na výslech v přípravném řízení provedený osobou k tomu vyškolenou;

6) právo na výslech provedený takovým způsobem, aby nemusel být opakován 

(v případě nutnosti dalšího výslechu před stejným orgánem je vyslýchajícím zpravidla 

stejná osoba – nebrání-li tomu důležité důvody);

7) právo na opatření bránící bezprostřednímu vizuálnímu kontaktu s osobou 

podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti které se vede trestní řízení 

(běžně s využitím audiovizuální techniky) a

8) právo na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za 

sníženou odměnu, pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků.92

Odbornou pomocí, na kterou má zvlášť zranitelná oběť bezplatně nárok, se 

rozumí psychologické a sociální poradenství, právní pomoc (pouze advokát), 

poskytování právních informací či restorativní programy, a to před zahájením trestního 

řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Subjekty zapsané v registru poskytovatelů 

pomoci obětem trestných činů93 mají povinnost takovou odbornou pomoc poskytnout 

bez zbytečného odkladu po podání žádosti zvlášť zranitelnou obětí. Pokud není jistota, 

zda se má odborná pomoc poskytnout bezplatně, uplatní se zásada presumpce postavení 

oběti. Mimo podmínky zvlášť zranitelné oběti a jí podané žádosti, která nemusí mít 

písemnou podobu a může být i neformální, je třeba i posouzení skutečné potřebnosti 

pomoci subjektem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. 

V případě odepření bezplatné pomoci se může takto odmítnutá osoba obrátit na 

Ministerstvo spravedlnosti94.

Právo spočívající v zabránění kontaktu zvláště zranitelné oběti s osobou, kterou 

označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení 

vede, se snaží bránit druhotné a opakované viktimizaci oběti, kterou může vyvolat právě 

kontakt s takovou osobou. Negativně se takto nastalá situace může promítnout i 

                                               
92 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 5 odst. 1, § 17 odst. 2, § 19, § 20; zákon č. 141/1961 Sb., o 
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále jen trestní řád, § 51a
93 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 48 odst. 1
94 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 45
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v kvalitě výpovědi, proto je realizace tohoto práva nápomocná k naplnění účelu 

trestního řízení. Praktická realizace spočívá v omezení kontaktu pomocí oddělených 

čekáren či separátních vchodů pro oběti, v provedení výslechu bez přítomnosti 

obviněného či s využitím videokonferenčních zařízení. Taková bezpečnostní opatření 

typu oddělených čekáren a samostatných vchodů byla respektována například při 

budování Justičního areálu v Praze 10 Na Míčánkách, které bylo dokončeno v roce 

200695. Nastat mohou i situace, kdy povaha prováděného úkonu neumožní zabránit

takovému kontaktu. Úkonem, který vyžaduje kontakt mezi obětí a obviněným je 

například konfrontace a rekognice. U rekognice při využití jednosměrného zrcadla však 

nedochází k přímému kontaktu, neboť tu není dána možnost vzájemného pozorování.96

Výslech a podání vysvětlení zvlášť zranitelných obětí

Oběti zvlášť zranitelné je nutné vyslýchat obzvláště citlivě, a to s ohledem na

okolnosti, které ji činí zvláště zranitelnou. O jaké konkrétní okolnosti jde nám však 

zákon o obětech ani jeho důvodová zpráva výslovně neříká, naproti tomu komentář 

k tomuto zákonu uvádí, že jimi budou ,,osobní charakteristika oběti (např. rasová, 

etnická, náboženská či politická příslušnost), druh, povaha a závažnost trestného činu, 

okolnosti, za nichž se trestný čin stal, a vztah oběti a pachatele (např. blízký vztah oběti 

a pachatele nebo závislost oběti na pachateli)“97. Aby bylo možné takový požadavek 

plně dodržet, je přímo žádoucí a zákonem o obětech explicitně stanoveno, aby byl 

v přípravném řízení výslech zvlášť zranitelných obětí prováděn osobou k tomu 

vyškolenou. Je-li obětí dítě, výslech v přípravném řízení provádí vždy osoba k tomu 

vyškolená s výjimkou případů, kdy se jedná o úkon neodkladný a takto vyškolenou 

osobu nelze zajistit. ,,Proškolení státních zaměstnanců musí zajistit příslušné resorty 

(Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra). Ve vztahu k potřebě řádného 

                                               
95 BROŽ, Jan a Petr MEDUNA. Justiční areál v Praze ,,Na Míčánkách“ před otevřením. Bulletin
advokacie. 2006, str. 4-5
96 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 94-96
97 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 101
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proškolení advokátů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

lze doporučit, aby školení pro tyto účely zorganizovala Česká advokátní komora.“98

Opatření bránící bezprostřednímu vizuálnímu kontaktu zvlášť zranitelné oběti 

s  osobou podezřelou ze spáchání trestného činu nebo s osobou, proti které se vede 

trestní řízení, slouží nejen proti druhotné újmě, ale též umožňuje oběti vypovědět bez 

pocitu strachu z případných reakcí takových osob, a tím docílit její ,,kvalitnější“ 

výpovědi. Realizaci opatření bránících vizuálnímu kontaktu umožňuje užití 

audiovizuálního zařízení, je-li to technicky možné. Žádosti oběti o takové opatření by 

nebylo vyhověno, jen pokud by tomu bránily důležité důvody, mezi které se řadí 

požadavek neporušení práva na obhajobu.

Pro potřeby poskytnutí zejména psychické podpory a pomoci oběti, a to během 

úkonů trestního řízení či podání vysvětlení, se zavádí procesní právo na doprovod 

důvěrníkem99. Důvěrník jakožto fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si 

oběť sama zvolí, a kterou nemůže být osoba s postavením obviněného, obhájce, svědka, 

znalce nebo tlumočníka v daném trestním řízení, bude moci být přítomen i při výslechu 

oběti v přípravném řízení nebo při podání prohlášení oběti o dopadu trestného činu na 

její život. Důvěrník nemůže zasahovat do průběhu úkonu, v opačném případě by mu 

hrozilo uložení pořádkové pokuty dle trestního řádu100. V případě, že by účast 

důvěrníka narušovala průběh úkonu (např. jeho nevhodným chováním), nebo ohrozila 

dosažení jeho účelu (např. ostych před svým důvěrníkem vypovědět do všech intimních 

detailů), lze výjimečně přistoupit k vyloučení důvěrníka z účasti na takovém úkonu. Až 

na tyto možné komplikace, kterým se však dá předejít, jde dle mého názoru o velice 

přínosný institut, který se pozitivně odrazí především na psychické stránce oběti.

Dalším novým institutem, který je zamířen na psychickou podporu oběti 

jakéhokoli trestného činu, respektive na pomoc vypořádat se s trestným činem, je ústní 

či písemné prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život, které je možné učinit 

v jakémkoli stádiu trestního řízení. Je čistě na oběti, zda se k takovému kroku odhodlá. 

                                               
98 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 102
99 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 21
100 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 66
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Může ji k tomu vést osobní potřeba takové prohlášení učinit, a to s cílem vlastní 

psychické úlevy nebo s vidinou toho, že si případný pachatel uvědomí konkrétní 

následky jeho činu. Přestože nejsou kladeny konkrétní požadavky na obsah takového 

prohlášení, dle zahraničních vzorů se doporučuje, aby Ministerstvo spravedlnosti 

publikovalo vzorový formulář. Oběť by ve svém prohlášení neměla opomenout:

informace týkající se újmy na zdraví, psychických dopadů (např. posttraumatická 

stresová porucha, porucha spánku), změn chování (např. podrážděnost, apatie, 

nedůvěřivost), změn obvyklého způsobu dosavadního života, společenských interakcí

(např. neschopnost navázat blízký vztah), změn finanční situace nebo pracovních 

schopností (např. nesoustředěnost, odvádění neuspokojivých pracovních výsledků, 

chybné pracovní výstupy). Informace obsažené v prohlášení lze podložit přiloženou 

dokumentací, jako jsou lékařské zprávy, znalecké posudky, fotodokumentace, kresby 

v případě dětských obětí apod. Prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život

lze v trestním řízení posuzovat jako důkaz, v případě písemného prohlášení jako důkaz 

listinný. V souvislosti s právem na obhajobu má osoba, proti které je vedeno trestní 

řízení, právo vyjádřit se ke všem skutečnostem uvedených v prohlášení oběti. Na takové 

skutečnosti může být též oběť dotazována ze strany obviněného, obhájce i orgánů 

činných v trestním řízení, a proto by měla být na možnost této situace předem 

upozorněna.101

Věřím, že zákon o obětech je jistě pozitivním krokem ve vztahu k ochraně obětí 

trestných činů a jeho aplikace povede jen ke zlepšení stávající situace. Nicméně dle slov 

Mgr. Vlasty Langhamerové, trestní soudkyně a členky představenstva Bílého kruhu 

bezpečí, která se zúčastnila mnou navštívené diskuse odborníků na téma Oběti 

sexuálních deliktů a zvláště zranitelné oběti, vyskytují se již nyní jisté aplikační obtíže. 

Jako příklad uvádí zhruba sedmistránkové vzorové poučení o právech obětí trestného 

činu, které je psáno drobným písmem a je oběti předkládáno za účelem jejího poučení. 

Konkrétně zmiňuje nadbytečnost poučení o právu na tlumočníka, respektive tlumočníka 

stejného nebo opačného pohlaví v případě zvlášť zranitelné oběti, pokud je oběť znalá 

českého jazyka. Jde tedy zatím o nedotažení praxe, která se snad v budoucnu vytříbí.

                                               
101 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 
str. 106-109
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2.3 Úskalí při výslechu dětí

2.3.1 Sugestibilita dítěte

Výrazným problémem, především z hlediska ,,kvality“ dětské výpovědi, se jeví 

otázka sugestibility. Nejprve je třeba vysvětlit pojem sugesce, který ,,představuje postup 

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

či informace autoritativním, naléhavým a působivým způsobem tak, že je závislá osoba 

přijímá nekriticky a automaticky za své a produkuje je dále jako vlastní osobní zážitky 

nebo názory"102. 

Dostáváme se tak k samotné sugestibilitě, což je vnitřní vlastností každého 

jedince, která se projevuje jako sklon podléhat sugesci. Míra tohoto sklonu či 

náchylnosti pak závisí na věku, inteligenci nebo pohlaví. S přibývajícím věkem 

sugestibilita ubývá, děti jsou zpravidla u výslechu snadněji ovlivnitelné než dospělí. 

Reagují mnohem citlivěji, empatičtěji na vyslýchajícího. Velice sugestibilní je dítě 

především ve vztahu k rodičům, respektive k matce. Nejvíce sugestibilní jsou děti 

kolem třetího a čtvrtého roku, od pátého roku života naopak sugestibilita prudce klesá.

Se sugescí při výslechu úzce souvisí kladení sugestivních neboli návodných 

otázek. To je zakázáno dokonce i v trestním řádu103, jelikož značným způsobem snižuje 

důkazní hodnotu dané výpovědi. Sugestivní otázka v sobě již obsahuje předpokládanou 

odpověď, čímž také dochází ke vsugerování konkrétní odpovědi a tím k negativnímu 

ovlivnění důkazní hodnoty výpovědi. Kladené otázky musí být jasné a srozumitelné, 

musí odpovídat rozumové vyspělosti vyslýchaného a jeho osobním zkušenostem i

individuálním vlastnostem jako je věk či zdravotní stav. Děti dovedou snadno vycítit a 

odhadnout názor či očekávání vyslýchajícího a ve snaze zavděčit se mu, mohou svou 

výpověď zkreslit. Tento jev je některými autory označován jako tzv. Pygmalion efekt. 

Díky tomu dítě uvádí to, co si myslí, že vyslýchající slyšet chce a nikoli skutečnou 

pravdu. ,,Příkladem může být výpověď pětileté dívky, která pod dojmem, že se od ní 

                                               
102 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 
str. 296
103 Srov. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  
dále jen trestní řád, § 92 odst. 3, § 101 odst. 3
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očekávají ještě další jména, rozšířila obvinění ze sexuálního zneužívání na všechny 

příbuzné a nakonec i na vyslýchající státní zástupkyni." 104

Bezděčná sugesce

Zvláště u malých dětí se setkáváme s případem bezděčné sugesce, kdy si vyslýchající 

není ovlivňování sám vědom. Děje se tak v situacích, kdy uplynulo od inkriminované 

události více času a vyslýchající se snaží dítěti připomenout například jeho dřívější 

výrok, v těchto případech se tak nelze návodným otázkám zcela vyhnout.

Uzavřené otázky

V případě výslechu dětí mohou být uzavřené otázky stejně tak zrádné jako 

otázky sugestivní. Mluvíme tu o riziku uzavřených otázek, které často vyžadují buď 

kladnou nebo zápornou odpověď, tedy ,,ano-ne". Děti jsou náchylné odpovídat spíše 

kladně, a to i na otázky, kterým nerozumí nebo jsou naopak zcela nesmyslné (,,Je žlutá 

barva těžší než modrá?"). Důvodem může být fakt, že dítě správně nechápe význam 

slovíčka ,,ne". Přikládá mu často význam jakéhosi odporu, bere ho jako projev 

neslušnosti či nevychovanosti. Je proto třeba dítě před započetím výslechu řádně 

upozornit na možnost odpovědi: ,,Já nevím". Vhodné je klást spíše otevřené otázky, 

které v sobě neobsahují možnou odpověď, naopak dávají prostor pro vlastní 

neovlivněné vylíčení skutečností.

Vyšetřovatel by neměl užívat slov, kterým dítě dost dobře nerozumí, v žádném 

případě by neměl napovídat, pomáhat dokončovat větu, jakkoli vyjadřovat své 

myšlenky a názory nebo ani neverbálním způsobem dávat najevo, zda se mu odpověď 

vyslýchaného dítěte líbí či nikoliv. Pro zamezení případné sugesce je nutné, aby otázky 

nebyly nápovědné, nenaznačovaly směr odpovědi. U vyslýchající osoby velmi záleží na 

osobních zkušenostech, odborných znalostech mimo jiné i z oblasti dětské psychologie. 

Návodným otázkám se lze vyhnout jen po velmi pečlivé přípravě výslechu. Pokud jde o 

vedení výslechu z hlediska pohlaví vyslýchajícího, není prokázána větší či menší 

                                               
104 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Výslech dítěte a jeho úskalí. Právo a rodina. 3/2010, str. 11
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úspěšnost ať pro muže či pro ženy, je zde však obecný úzus, že zneužité dítě cítí větší 

strach, ostych před pohlavím, kterým bylo poškozeno.105

Citová nákaza

Ve výslechové praxi se mimo problematiky sugestibility můžeme setkat s 

vlivem tzv. citové nákazy, která spočívá v přejímání reakcí od osob, se kterými je dítě 

ve společenském kontaktu. Vliv nákazy je nejvýraznější při výslechu několika dětských 

svědků z jednoho kolektivu, školní třídy či ročníku. Dítě kupříkladu zpozoruje u svého 

učitele, vychovatele nebo trenéra v běžném pojetí zcela nevinný detail, který ve své 

představivosti považuje za nemravný, upozorní na něj své spolužáky a všichni jsou na 

to ve finále schopni nahlížet stejně. Děti mají tendenci přidávat se na tu stranu, kde je 

většina ostatních vrstevníků. Vytváří se tu prostor pro rozvoj fantazijních představ a 

autosugestivního dotváření příběhu, což je zvláště pro mladší školní věk typické.

Úkolem vyšetřovatele při výslechu nedospělce je mimo jiné zamezit a odhalit již 

zmiňovanou sugesci, citovou nákazu a v neposlední řadě též nápodobu, která 

představuje přebírání úkonů a činů od jiných osob. Je tedy třeba ji odlišovat od citové 

nákazy, která představuje v podstatě přebírání citů, i od sugesce, kde jde o přebírání 

názorů či myšlenek. K nápodobě dochází ve valné většině právě u nedospělců, a to 

pozorováním chování dospělých osob, ať už jde o rodiče, příbuzné, známé, učitele nebo 

o filmové hrdiny či literární postavy. Nápodoba chování se děje v sociálně kladném 

smyslu, ale také i ve smyslu asociálním. Ve druhém případě tím rozumíme lhaní, 

krádeže, zakládání požárů, brutalitu, sebepoškozování a další obdobné vadné chování. 

Vyslýchající orgán tak nesmí při hodnocení výpovědi mladistvých delikventů 

zapomínat na faktor nápodoby, který se může uplatňovat jak v příčinách, tak v průběhu 

páchání trestných činů.

2.3.2 Problematika sekundární viktimizace

Sekundární viktimizaci, která bývá nechtěným, ale častým jevem předchází 

viktimizace primární. Jedná se o dění bezprostředně spojené s trestným činem. V jeho 

důsledku vzniká oběti jistá primární újma, která je způsobená pachatelem. Dochází k ní 

tedy vždy, pokud se někdo stane obětí nějakého trestného činu. Oproti této původní 

                                               
105 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika Boukalová. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2006, str. 199
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viktimizaci se často, nikoliv však povinně, přidává viktimizace sekundární. Kontakt s 

policií, soudem nebo znalci je vždy stresující, zvláště proto, že si musí rozvzpomínat na 

emocionální události spojené s trestným činem. Tento nezbytný a do jisté míry 

přirozený stres není zmiňovaným problémem. Tím se stává až další následné 

nadbytečné zraňování oběti. Sekundární viktimizace tak může být způsobena necitlivým 

přijetím okolí, známých, ale také profesionálů jako jsou lékaři či policisté. Zraňující 

může být též způsob projednávání případu před soudem a často nevybíravé propírání v 

médiích.

Pro účely zákona o obětech trestných činů se za druhotnou újmu považuje ta 

újma, která nebyla oběti způsobena trestným činem, nýbrž přístupem Policie České 

republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, 

poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, dále znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků.106

Přestože druhotná újma může být způsobena i nešetrnou reakcí bezprostředního okolí či 

vyčítavým přístupem ze strany rodičů a příbuzných, zákon o obětech se omezuje jen na 

výše zmíněné činitele sekundární viktimizace, neboť není s to zabránit všem rizikům, 

jako jsou právě reakce příbuzných, přátel a okolí vůbec. K ustanovením bránícím 

způsobení druhotné újmy oběti náleží zejména: zabránění kontaktu s osobou, kterou 

oběť označila za pachatele trestného činu, s osobou podezřelou nebo osobou, proti níž 

se řízení vede; pravidla pro kladení otázek směřujících do intimní oblasti vyslýchané 

oběti; pravidla pro výslech či podání vysvětlení zvlášť zranitelné oběti; právo na 

doprovod důvěrníkem či právo oběti kdykoli v průběhu trestního řízení učinit prohlášení 

o dopadu trestného činu na její dosavadní život.

Důsledky dětské viktimizace nejsou jen fyzického rázu, ale objevují se i hluboké 

psychické následky včetně depresí nebo posttraumatické stresové poruchy. Obecně lze 

také konstatovat, že viktimizace dítěte zvyšuje pravděpodobnost, že samo bude jednou 

pachatelem trestného činu nebo přijme celoživotní kariéru oběti, respektive:

,,Viktimizace v dětství zvyšuje riziko viktimizace v dospělosti." 107

                                               
106 Srov. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o obětech), § 2 odst. 5
107 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika Boukalová. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2006, str.153
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Sekundární viktimizace neboli druhotné ubližování je také někdy označováno 

jako tzv. systémové týrání. Tato forma týrání je způsobena právě systémem, který byl 

vytvořen na pomoc a ochranu týraných a zneužívaných dětí. Pro přiblížení systémového 

týrání je vhodná situace, kdy se dítě prvně odhodlá svěřit odborníkovi se svým trápením 

a jeho výpověď je záhy mylně zpochybněna. Proto je opakovaně vystaveno dalším 

výslechům, při kterých si znovu a znovu vybavuje traumatizující okamžiky. 

Traumatizující jsou též opakované lékařské prohlídky, které se tak provádí nadbytečně. 

Dítě dále úzkostně prožívá opakovaný policejní výslech nebo v nejhorších případech je 

dítě vyslýcháno před soudem za přítomnosti pachatele.108 O to horší jsou tato 

opakovaná vyšetření a výslechy, pokud jsou prováděny necitelným, osobnost 

poškozujícím způsobem. Zvlášť závažné jsou ty systémy, které bez potřebné pomoci a 

podpory automaticky řeší problémovou situaci odebráním dítěte z rodiny.

Níže uvádím konkrétní výčet způsobů druhotné viktimizace, které mohou 

vycházet ze strany orgánů činných v trestním řízení, policejních orgánů a dalších orgánů 

státní správy, pedagogů či rodičů:

• netaktní, necitlivý, lhostejný přístup k dětské oběti, neochota naslouchat;

• nevhodné mentorování s poukazem na jistou míru vlastního zavinění oběti, na 

důsledky trestního stíhání člena rodiny jako pachatele;

• opakované, dlouhotrvající a stresující výslechy, lékařská vyšetření;

• zjevná nedůvěra k výpovědi dítěte;

• konfrontace oběti s obviněným.

Aby bylo možné zabránit této nevhodné okolnosti, kterou s sebou přináší nutnost 

prošetřit daný případ, je nutné zajistit odbornost, zkušenost a hlubokou znalost 

vývojových stádií dítěte pro všechny orgány a osoby, které se podílí na onom 

vyšetřování a prověřování případu zneužití či týrání dítěte.

2.3.3 Specifika dětského vnímání, řeči a paměti u dětí

Oproti tradičnímu výslechu dospělého jedince vyžaduje výslech dítěte v mnoha 

ohledech naprosto odlišný, řekněme až vytříbený přístup. Na jeho přípravu a zvláště pak 

na samotný průběh se kladou poměrně vysoké nároky. Nejenže jsou děti oproti 

dospělým mnohem snáze zranitelnější, rozdílnost spočívá mimo jiné i v odlišném 

                                               
108 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, str. 26
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vnímání, myšlení a vyjadřování se. Můžeme obecně říci, že čím je dítě mladší, tím jsou 

odlišnosti oproti dospělému větší. Pro způsobilost dítěte podat svědeckou výpověď jsou 

klíčové tři oblasti: vnímání, paměť a řeč. Všechny tyto oblasti jsou podmíněny 

vývojovými zvláštnostmi.

Specifika vnímání u dětí

Předškolní děti nejsou ještě schopny zpracovat mnoho vjemů najednou, proto 

upínají svou pozornost na určité, pro ně zajímavé a podstatné detaily, které si 

zapamatují a posléze i reprodukují. Převyprávění složitějších dějů je pro ně obtížné a 

chudé na podrobnosti. Velice důležitá je pro vyslýchajícího skutečnost, kdy začalo ono 

jednání pachatele, jak často se opakovalo a jak dlouho trvalo. Vnímání času je u malých 

dětí velice nepřesné, kratší časové úseky je sto odhadnout více či méně přesně, ale ty 

dlouhé jen s velkými obtížemi. U dětí mladšího školního věku se zlepšuje kvalita 

vnímání, děti začínají vnímat i detaily a okolnosti, které pro ně nejsou prvoplánově 

zajímavé. V období staršího školního věku dosahuje vývoj vnímání svého maxima, 

proto okolo desátého roku můžeme hovořit o neomezených schopnostech vnímání 

reality.

Specifika paměti u dětí

Z vnímání se během vývoje vyčleňuje paměť, která se opět s přibývajícím 

věkem zlepšuje. Přestože pohled malého dítěte je ovlivněn hlavně přítomností, 

výjimečné a pro děti významné či zajímavé události si často pamatuje i s velkým 

časovým odstupem. I malé dítě je schopné vybavit si událost z minulosti, velkým 

problémem je však schopnost zařadit ji do časového kontextu, určit co se stalo dříve a 

co později. Ze sevření nejasného času a prostoru se dítě vymaňuje s nástupem do školy, 

kdy začíná přesněji rozumět slovům jako je ,,brzy“, ,,později“, ,,zítra“ nebo ,,daleko“. 

Plný význam abstraktních pojmů jako je ,,nekonečno“, ,,život“ či ,,smrt“ je stále 

nejasný. 

Někdy bývá potřeba stimulovat asociativní dráhy v paměti, aby se dítě na 

inkriminovanou událost rozvzpomnělo, je však třeba k tomu využít vhodné postupy a 

techniky, které nezvyšují riziko sugesce. Je třeba proto volit stimuly neutrální, které 
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nejsou nikterak návodné a neobsahují hypotézy ani spekulace ze strany 

vyslýchajícího.109

Pro samotný dětský výslech je však stěžejní, jak právě ony vnímané a v paměti 

uchované události později dítě reprodukuje.

Řečová specifika u dětí

Nutno podotknout, že slovní zásoba a řečové kompetence dětí obecně, jsou ve 

srovnání s dospělou populací značně omezeny. Výslovnost tříletého dítěte je 

nedokonalá, mnoho hlásek stále nedokáže vyslovit a nahrazuje je jinými. Předškolní 

období se značí zdokonalováním řečových dovedností, aby pak s nástupem do školy 

bylo dítě schopno hovořit zpravidla bez obtíží. Ve školním věku roste prudce slovní 

zásoba, s tím spojená délka a složitost vět či souvětí. Dle mnoha studií na tom bývají 

sociálně deprivované děti podstatně hůře, další růst zásoby slov je tak závislý na 

individuálních vnějších podmínkách.110 Starší školní věk s sebou přináší další vývoj 

řečových schopností, který oproti období nástupu do školy, již není tolik patrný.

Pro potřeby výslechu je třeba zdůraznit, že se mohou v důsledku neukončeného 

procesu osvojování gramatických kompetencí objevit chyby v pochopení výroku jiné 

osoby. Příkladem jsou věty užité v trpném rodě: ,,dívka byla svlečena svým strýcem". 

Předškolák tomu může rozumět tak, že dívka svlékla svého strýce. Ve spojitosti s 

nedostatečně vyvinutou slovní zásobou, užívá pro své odpovědi dítě krátké a stručné 

věty. To může vyslýchajícího svádět k tomu, aby přešel dříve od souvislého 

monologického líčení události k intenzivnějšímu dotazování. Je třeba proto apelovat na 

trpělivost a zkušenost vyslýchající osoby, která by měla mít potřebné znalosti ohledně 

dětské vývojové psychologie a počítat s individuálním přístupem, volbou vhodných 

slov, kterým bude dítě schopno porozumět a v návaznosti tak i kvalitně vypovědět.

                                               
109 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Výslech dítěte a jeho úskalí. Právo a rodina. 3/2010, str. 10
110 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd., Praha: 
Grada, 1998, str. 119



45

3 Výslech traumatizovaného dítěte

3.1 Podstata traumatizace, týrané a zneužívané dítě
Abychom se mohly věnovat samotnému výslechu dětí a byly jsme schopni 

pochopit složitost této nelehké disciplíny, je potřeba přiblížit problematiku samotného 

týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. Nutno podotknout, že oproti dobám minulým, 

kdy dítě nebylo v rodinách nikterak důležité, nemělo téměř žádná práva, natož aby se 

jich mohlo někde dovolávat, dnešní svět je k nim mnohem příznivější. Snaží se jim 

poskytnout, zabezpečit a zajistit rovnocenné postavení a tomu odpovídající práva, 

ochranu a v neposlední řadě pomoc. I přes tento bohulibý fakt, že se postavení dítěte 

markantně zlepšilo, stále se však ve společnosti objevuje fenomén týrání, zneužívání či 

zanedbávání. S lítostí musím říci, že sebelepší legislativa tomu zřejmě nebude nikdy 

schopna zabránit a to z důvodu velmi prostého. Pachatele neboli abusory nelze 

přeprogramovat. Léčení, ochranná opatření či samotný trest nastupují až poté, co k 

jejich zvrácenému činu došlo. Dalším důvodem, proč je právní úprava této problematiky 

jen podpůrná je fakt, že se tyto praktiky dějí nejčastěji v soukromí domova, kde 

,,bohudík" a v našem případě ,,bohužel" není žádný velký bratr, který by vše zpozoroval 

dříve, než dojde k přeměně dítěte na dítě - oběť.

Nejčastěji se můžeme setkat se studiemi, které se zabývají sexuálním 

zneužíváním. To není výjimkou ani ve vyspělých státech a pro následný psychický 

vývoj představuje vážné a trvalé následky. Jak jsem již naznačila, byl tento jev dlouhou 

dobu bagatelizován a relativně nedávno, respektive v 70. letech dvacátého století se o 

něm začalo živěji diskutovat. V pozici zneuživatele se objevují takové postavy, jako 

jsou rodiče, častěji půjde o otce nebo druha matky, dále o příbuzné, přátele, trenéry, 

vychovatele nebo pro dítě zcela neznámé osoby.

Týrání, sexuální zneužívání či zanedbávání je jednoznačně jedno z nejhorších 

věcí, které se může dítěti přihodit. Nyní bych ráda přiblížila, jakou podobu, formu a 

následky může mít tato nepředstavitelná zkušenost.

3.1.1 Tělesné týrání

Tělesné týrání může být aktivní či pasivní povahy. Aktivní povaha znamená, že 

toto jednání zahrnuje veškeré akty násilí spáchané na dítěti. Tyto akty s sebou mohou 

přinést následná poranění, která mohou mít původ v bití, popálení, opaření či
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nepřiměřeném trestání. Mnohem nenápadnější jsou pak případy, kdy tělesné týrání 

nezanechalo očividné známky poranění. To naneštěstí neznamená, že by dítě trpělo o 

něco méně. Nedospělec je vystaven dušení, otrávení nebo opakovaným lékařským 

vyšetřením vyžadovaným ze strany rodiče. Pro posledně zmíněný případ, který je 

ovšem výskytově mimořádným jevem, se užívá označení Münchhausenův syndrom by 

proxy, tj. v zastoupení. V zastoupení proto, že jde o případy, kdy si právě rodiče 

vymýšlejí různé příznaky a onemocnění, popřípadě je dokonce sami iniciují, aby pro ně 

mohlo být jejich dítě léčeno. Konkrétně tak může jít o poškozování vzorků krve, moči 

nebo jiných materiálů takovým způsobem, aby výsledky z nich vzešlé se jevily jako 

patologické.111

Pasivní povaha tělesného týrání se pak ,,vyznačuje nedostatečným 

uspokojováním alespoň nejdůležitějších tělesných potřeb dětí, a to v návaznosti na 

psychické a sociální potřeby"112. Častěji se tento jev vyskytuje u rodičů zaostalých, 

sociálně slabých nebo rodičů s psychickými poruchami. Nemusí jít tady vyloženě o 

úmyslné neposkytování péče, ale o neschopnost dostát své roli odpovědného rodiče. 

Nejzávažnějším následkem je zpustnutí dítěte a v krajních případech dokonce smrt.

3.1.2 Psychické týrání

Hovoříme-li o týrání, nemusí se vždy jednat o týrání tělesné, které každému 

přijde jako první na mysl. Dle některých autorů, ač není pevně statisticky doloženo, je 

za jednu z nejrozšířenějších forem týrání považováno právě týrání psychické. Zároveň 

se jedná o formu ohrožení dětí, která bývá velice těžko zjistitelná, respektive zjistitelná 

s většími obtížemi. Problémy s sebou nese také při důkazním soudním řízení. Jde o 

takové jednání, které má velice závažný a nepříznivý vliv na následný citový vývoj i 

chování nedospělce. Mezi formy psychického týrání se zahrnují slovní útoky, 

opakované ponižování, podceňování, kladení vysokých či nerealizovatelných nároků 

spojeného s neustálou nespokojeností ze strany rodičů ať už jde o sportovní výkony, 

školní výsledky nebo jiná očekávání.

Autoři Langmeier a Krejčířová formy psychického týrání klasifikují do pěti 

                                               
111MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, str. 51
112 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, str. 20
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subsystémů113:

1. pohrdání, ponižování, hrubé nadávání, zavrhování, zdůrazňování neschopnosti 

výroky typu ,,jsi k ničemu", ,,děláš mi jen ostudu";

2. terorizování, hrozby tělesného ublížení, zabití typu ,,já ti ukážu", ,,dostaneš co 

proto";

3. izolování od vrstevníků, ostatních dospělých, zavírání v uzamykatelných 

místnostech;

4. korumpování, povzbuzování k nesociálnímu jednání, užívání drog, alkoholu;

5. odpírání emoční opory, psychologická nedostupnost, ignorování pokusů o interakci 

typu ,,dej mi pokoj", ,,nemám čas", ,,neotravuj".

To vše se dozajista podepíše nemalou měrou na míře sebevědomí dítěte. Tento 

stav někdy zajde až do takového stádia, kdy dítě nabude dojmu, že nikdy nebude 

schopno dostát očekávání jeho rodičů, nikdy nebude pro ně dost dobré.

Psychické týrání se může dle Špeciánové vyznačovat mimo jiné těmito 

následky114:

• vznik závislostí, poruchy příjmu potravy, deprese;

• pocit, že není rodiči milováno;

• sebepodceňování, pocit ustrašenosti popřípadě agresivní chování, nevyrovnanost;

• potíže s navazováním mezilidských vztahů, problém ve vztahu k autoritám, které mu 

připomínají autoritu rodičovskou, nejistota v rámci těchto vztahů;

• sebeobviňování za to, co se mu děje;

• tendence být obětí psychického týrání i v budoucích vztazích (v dospělosti si vybírají 

partnery, kteří mají sklony k psychickému týrání nebo samy budou týrat své děti);

• sklon podléhat dalším negativním společenským jevům jako je šikana ve škole či tzv. 

mobbing na pracovišti.

3.1.3 Zneužívání

O nic méně závažné je sexuální zneužívání, ba naopak s sebou nese mnohdy 

horší psychický otřes, zvláště pokud jde o rodinné neboli intrafamiliální sexuální 

zneužívání. Definic poskytují odborníci hned několik, ve svém důsledku však lze za 

                                               
113 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd., Praha: 
Grada, 1998, str. 269
114 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, str. 21
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sexuální zneužití dítěte označit nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, 

aktivitě či chování. Jde o nežádoucí sexuální zkušenost, která zahrnuje jakékoli 

pohlavní doteky nebo pohlavní styk za účelem uspokojení sexuálních tužeb. Běžně 

pachatel nerespektuje takové předpoklady, jako je pokrevní nespřízněnost a požadavek 

adekvátní věkové zralosti, natož zákonné věkové hranice pro sexuální styk. Zajímavým 

faktem, který odlišuje země nejen napříč kontinenty, ale i země přímo sousedící je 

skutečnost, že neexistuje shodná právně vymezená věková hranice konsenzuálního 

sexuálního styku. Dříve v minulosti byla pro posouzení přípustnosti styku rozhodující 

,,individuální biologická sexuální zralost objektu"115. Až v posledních dvou až tři sta 

letech se teprve začíná prosazovat zákonné věkové omezení, jde o tzv. věk konsenzu. 

Od tohoto bodu je možné provozovat s touto osobou sexuální styk, aniž by byl někdo 

trestně odpovědný. V současnosti všechny právní systémy světa mají stanovenu určitou 

věkovou hranici. Pokud jde o minimální konsenzuální věk v Evropě, mluvíme o třinácti

letech, který se uplatňuje ve Španělsku. Patnáctiletá hranice se mimo naší České 

republiky uplatňuje i ve Francii, Slovenské republice nebo v Polsku. Nejpřísnější režim 

panuje v Turecku a na Maltě, kde taková hranice dosahuje 18 let. Nejčastěji se tedy 

pohybujeme mezi čtrnáctým až šestnáctým rokem. Spojené státy americké neupravují 

věkovou hranici na federální úrovni, ale jde o kompetenci jednotlivých států. Rozmezí 

se tak pohybuje od věku čtrnácti až po osmnáct let, což je dle mého názoru věk poměrně 

vysoký. Zajímavostí také může být, že v některých amerických státech se za zneužití 

považuje jen verbální komunikace s erotickým podtextem. V našem právním ovzduší by 

se toto chování klasifikovalo jako ohrožení mravního vývoje dítěte.116

Sexuální kontakt můžeme dělit na formu dotykovou (s tělesným kontaktem) a 

bezdotykovou (bez tělesného kontaktu).

Bezdotyková forma sexuálního zneužívání

Příklady bezdotykové formy sexuálního zneužívání:

• exhibicionismus před nedospělcem, kdy dospělý vystavuje své genitálie;

• harassment, kde jde o znepokojování dítěte slovními výpady, poplácávání po zadku, 

tisknutím k sobě se sexuálním podtextem;

                                               
115 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 12
116 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 12
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• obscénní telefonické hovory;

• nucení dítěte k obnažování, fotografování, prohlížení pornografických časopisů.

Pro lepší představu, respektive konkrétní přiblížení problematiky uvádím 

následující ,,případ osmiletého chlapce, který vyrůstal spolu se svou o 2 roky starší 

sestrou v disfunkční rodině. Když hádky mezi manžely dosáhly takové intenzity, že 

matka dětí odmítla spát ve společné ložnici, otec si vymínil, že sám v ložnici nebude a že 

s ním bude spát syn. Když se pak vracíval pozdě v noci, matka s úžasem poslouchala, co 

otec svému synovi vyprávěl. Otec chlapci údajně velmi vulgárním způsobem líčil 

sexuální zážitky s cizími ženami a naivní dítě kladlo otci otázky, na které otec s chutí 

odpovídal. Tento bezesporu negativní vliv na chlapce skončil až v okamžiku odstěhování 

matky s dětmi ze společného bytu."117

Dotyková forma sexuálního zneužívání

Příklady dotykové formy sexuálního zneužívání:

• obnažování, líbání, osahávání dítěte na erotogenních zónách;

• sexuální útok s užitím síly, násilné mazlení a poškozování tím, že do něj vniká prstem, 

jazykem nebo jiným předmětem;

• znásilnění spočívající ve vniknutí do vagíny, konečníku či penisem do úst dítěte;

• incest mezi osobami, které spolu nemohou uzavřít manželství z důvodu blízkého 

příbuzenství;

• interfemorální pohlavní styk (styk mezi stehna).

Pro názornou představu uvádím další ukázku, kdy ,,jedenáctiletá holčička odjela 

s kamarádem a jeho rodiči na chatu. Dospělí měli návštěvu a dobře se dlouho do noci 

bavili. Otec kamaráda odcházel děti během noci opakovaně zkontrolovat do chaty. Při 

té příležitosti dívenku osahával a zajížděl jí prstem do pochvy. Po jeho odchodu dívenka 

plakala. Ráno se snažila chovat přirozeně a jako by se nic nestalo. Jen přijela domů ke 

svým rodičům, všechno jim řekla." 118

                                               
117 MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, str. 74
118 MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, str. 75
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3.1.4 Zanedbávání

Analýzy zabývající se týráním a zneužíváním dětí nám neustále dokazují, že 

právě týrání a zneužívání dětí, které jsem se snažila výše přiblížit i za pomoci 

konkrétních případů, je tím nejzávažnějším problémem, který by neměl nechat nikoho 

chladným. I přesto bych se ráda v krátkosti zmínila také o problematice zanedbávání, 

která se nevyznačuje takovou intenzivností vůči dítěti jako již zmiňované týrání a 

sexuální zneužívání, ale dopad na dítě může být i tak mnohdy velice tíživý. 

Zanedbáváním se rozumí nedostatek péče, který vede k závažnému ohrožení vývoje 

nedospělce. Tělesné zanedbávání spočívá v nedostatečném zabezpečení tělesných 

potřeb, jako je vyhovující výživa, ošacení, přístřeší, zdravotní péče. Pro dítě je velmi 

stresující zanedbávání citových potřeb, kdy mu rodiče nedávají najevo žádnou 

náklonnost, žádnou intimitu. Časté absence ve škole a zneužívání k domácím pracím je 

pak znakem zanedbávání vzdělání. Znakem zanedbanosti dětí školního věku jsou např. 

nepřipravenost na patřičné vyučovací hodiny či nespolečenské chování vůči ostatním 

spolužákům.

3.1.5 Následky

Je zcela nepochybné, že obdobné zacházení musí na dítěti zanechat nedozírné 

následky. Obecně přijímané pojmenování pro dětskou zkušenost s týráním, zneužíváním 

a zanedbáváním je ,,syndrom CAN“. Za anglosaskou zkratkou se skrývá označení 

,,Child Abuse and Neglect“ V tomto případě tak hovoříme o syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Ten je obvykle definován jako ,,poškození 

fyzického, psychického nebo sociálního stavu a vývoje dítěte, které vzniká v důsledku 

jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, a které je v dané 

společnosti a kultuře hodnoceno jako nepřijatelné"119. Tento jev byl poprvé popsán na 

III: evropské konferenci pro prevenci týrání dětí, která se konala v Praze roku 1991, aby 

pak na její výsledky navázala Zdravotní komise Rady Evropy tím, že definovala zásadní 

pojmy následujícím způsobem120:

• syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte: ,,jakékoliv vědomé či nevědomé 

aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk (rodič, vychovatel nebo jiná osoba) na dítěti 

a jejichž následkem dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte. Jejich 

                                               
119 BECHYŇOVÁ, Věra et al. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. 1. vyd., Praha: Ireas, 2007, 
str. 9
120 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, str. 20
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nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte.";

• tělesné týrání: ,,tělesné ublížení dítěti anebo jeho nezabránění, popřípadě nezabránění 

utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá 

znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo 

zabráněno.";

• sexuální zneužívání: ,,nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či 

chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu 

bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá."

Syndrom dětského přizpůsobení se sexuálnímu zneužití, adaptační či 

akomodační syndrom se rozvíjí především u dětí, které přišly do kontaktu se zneužitím 

a to v rámci své vlastní rodiny. Tato vzájemná známost pachatele a dětské oběti se 

výrazně promítá do psychologických zvláštností vyšetřování takovýchto trestných činů. 

V praxi se konkrétně setkáváme s opožděným oznámením, lhaním, měněním či 

odvoláním dětské výpovědi, střídání vzorců chování, které jsou zjevně protichůdné.

Americký dětský psychiatr R. Summit tento jev popsal v roce 1983 a rozdělil jej 

do pěti fází. První fáze utajování sexuálního zneužití zahrnuje vytvoření jakési aliance. 

Zneuživatel v dítěti navozuje pocit společného tajemství, které se nikdo jiný nesmí 

nikdy dozvědět. Využívá k tomu výhrůžky a psychické vydírání: ,,Toto je naše 

tajemství, nikdo by tomu nerozuměl.", ,,Neříkej to matce, jinak tě nebudu mít rád, - budu 

tě nenávidět, - zabiju tě, - pošle mě pryč, rozbije to rodinu a všichni přijdete do 

sirotčince.". V těchto případech jde ve většině případů o zneužívání v rámci rodiny, 

proto se v dítěti stále stupňuje pocit bezmoci s každým jeho svěřením zneuživateli do 

péče.

Není obvyklé, že zůstane jen u jednoho sexuálního ataku vůči dítěti, naopak se 

často jedná o dlouhodobou záležitost, proto dochází k další fázi, kterou je svedení a 

přizpůsobení. Ta se projevuje přijetím, smířením se s nastalou situací a podřízením se 

dalším a dalším atakům. Dítě prožívá vnitřní morální konflikt, kdy to ,,špatné" musí 

přijmout a brát jako to ,,dobré". Běžné je sebeobviňování dítěte z nastalé situace, které 

může být též vsugerováno ze strany pachatele (,,Nemělas chodit tak vyzývavě 

oblečená.", ,,Sama sis o to říkala.").
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Pokud se po určité době dítě rozhodne vyjít s pravdou ven, působí tato opožděná 

výpověď mnohdy nevěrohodně, zvláště pokud obviněný dospělý platí za osobu 

bezúhonnou a veskrze důvěryhodnou. Tuto fázi proto nazýváme opožděné a 

nepřesvědčivé odhalení sexuálního zneužívání. Není proto výjimkou, že vše dospěje do 

závěrečné fáze akomodační syndromu, kterým je odvolání výpovědi. Počáteční touhu 

svěřit se s takovým hořkým tajemstvím záhy vystřídá silnější pocit viny a strachu z 

rozbití rodiny, zavržení rodiči, reakce zneuživatele či následných výslechů. Dítě popírá 

svou původní výpověď a nepravdivě uvádí, že si vše jen vymyslelo. Právě toto pozdní 

oznámení snižuje věrohodnost výpovědi a nahrává obhajobě, která je postavena na 

strategii směřující ke ,,zrelativizování pravdivosti hodnoty jakéhokoliv pozdějšího 

tvrzení dítěte, resp. k celkovému negativnímu vykreslení osoby dítěte jako osoby 

nespolehlivé a nevěrohodné"121. Dítěti je nutné dopřát silnou psychickou podporu, aby k 

této konečné fázi nedošlo. Negativním příkladem může být případ šestnáctileté dívky, 

která byla svým nevlastním otcem sexuálně zneužívána tři roky. Hned zpočátku se 

obrátila na svou matku a stěžovala si na nepatřičné chování otce, matka jí proto slíbila, 

že se postará, aby se to již neopakovalo. Tomu se tak nestalo a sexuální útoky 

pokračovaly a dokonce se i stupňovaly. Když zjistila, že v matce zastání nenajde, znovu 

už jí o pomoc nežádala. Až později si dívka našla chlapce, kterému se svěřila a získala 

tak sílu jít vše nahlásit na policii. Poté co byl otec vzat do vazby, začala matka dceru 

obviňovat z ostudy, rozpadu rodiny, prohlašovala, že si dcera vše vymyslela a dokonce 

prohlašovala, že otce mohla svést právě ona. K matce se přidali i příbuzní a tlačili na 

dívku k odvolání výpovědi. Tlak vystupňoval až tak vysoko, že dívka uvažovala o 

spáchání sebevraždy.122

Ke každému sdělení dítěte, i když se může na první pohled jevit jako 

nevěrohodné či smyšlené, by se mělo přistupovat raději s jakousi presumpcí pravdivosti. 

Představa, že trýzněné dítě, které si prochází zmiňovanými pocity bezmocnosti, mylně 

označíme za lháře, je dozajista znepokojující. Je proto velmi důležité nečinit ukvapené 

závěry, nespoléhat se na zdání, domněnky či názory okolí, nebagatelizovat výpovědi 

                                               
121 ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, str. 23
122 MATĚJČEK, Zdeněk, Jiří DUNOVSKÝ a Zdeněk DYTRYCH. Týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, str. 72-73
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dětí a naopak přistupovat k nim nezaujatě, citlivě, otevřeně a bez předsudků o lživých 

výpovědích nedospělců.

Aby mohlo být výše popsané jednání zastaveno a pachatel byl náležitě potrestán, 

je zásadním předpokladem samotné odhalení. Bohužel není pravidlem, že se dítě se 

svým děsivým zážitkem svěří. Nemusí to znamenat, že ve svém okolí nemá žádnou 

blízkou osobu nebo důvěrníka, ale důvodem mohou být výhrůžky a zastrašování ze 

strany abusora, který se bojí svého odhalení. Výhrůžky směřují na užití násilí ať již vůči 

dítěti samotnému nebo jiné osobě, na níž oběti záleží, například může jít o mladšího 

sourozence. Podplácením a jiným zvýhodňováním si v nejednom případě pachatelé 

kupují loajalitu dítěte, které má později výčitky svědomí, pocit spoluviny a je tak 

mnohem složitější se s trápením někomu svěřit. Největší hrozbou je pro malé děti 

separace od rodiny výhrůžkami typu ,,když něco řekneš, skončíš v polepšovně", ,,pošlou 

tě do děcáku", ,,maminka se semnou rozvede a zůstanete samy", ,,víš jak je maminka 

nemocná, nepřežila by to, už nikdy tě nebude mít ráda", nepošleš mě do vězení, už nikdy 

bychom se neviděli"123. Ještě konkrétněji lze demonstrovat na následujícím případu: 

,,Mladá žena byla ve věku 8-12 let pohlavně zneužívána přítelem matky, tenkrát o tom 

věděly nejméně tři dospělé ženy v rodině, které jí však řekly, že když o tom někomu 

řekne, půjde kvůli ní celá rodina do vězení. Odbornou pomoc tato žena vyhledala až ve 

věku téměř dvaceti let, kdy jí matka přišla sdělit, že její muž, ten samý, zneužívá další 

mladou dívku z příbuzenstva a komentovala to slovy: ,,To jen aby sis nemyslela, že jsi v 

tom sama"."124

Zní to nelogicky, ale je zaznamenaná řada případů, kdy matka ví o zneužívání či 

týrání svého dítěte, ale ze strachu z rozpadu rodiny nebo ze ztráty finanční podpory vše 

raději přehlíží a v uvozovkách za normálních okolností milované dítě obětuje. Je proto 

velmi důležité, aby okolí, především dětský lékař, vychovatel či učitel, měly oči 

otevřené a neignorovali i zdánlivě banální oděrky na těle oběti. Vodítkem snad můžou 

být charakteristické příznaky na těle, ale i na duši. Při tělesné prohlídce by neměly 

pozornosti uniknout ústní dutina, krevní podlitiny způsobené úderem, oděrky, které se 

                                               
123 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 109
124 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika Boukalová. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2006, str.155
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mohou vyskytovat v oblasti genitálů či zlomeniny. Otevřená poranění nejsou u týraných 

dětí naštěstí častá.

Pokud jde o chování, kterým se tyto děti odlišují od svých vrstevníků, mluvíme

tu o nedůvěře vůči dospělým osobám, zhoršených školních výsledcích, objevují se 

kresby se sexuální tématikou, hra s erotickým podtextem, excesivní masturbační 

aktivita nebo dokonce sexuální ataky vůči ostatním kamarádům. Dítě je zavaleno pocity 

viny, strachu, úzkosti, hanby, trpí nízkou sebeúctou a bezmocností. S takovou 

zkušeností jako je dětské týrání nebo sexuální zneužívání se každý vyrovnává 

individuálním způsobem, ale obecně lze shrnout, že zatímco dívky mají sklon se 

s traumatem vyrovnávat spíše pasivním způsobem, chlapci se navenek projevují 

mnohdy až agresivně.125

3.1.6 Posttraumatická stresová porucha (PTSP)

Ruku v ruce s prožitým traumatem jde nejen u dětí, ale také u dospělých tzv. 

posttraumatická stresová porucha. Dle Malé ,,se rozvíjí po emočně těžké, stresující 

události, která přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a bývá traumatická pro většinu 

lidí“126. U dětí jsou častými dva možné typy traumatických událostí: náhlý a 

nepředvídatelný traumatický zážitek nebo opakované a očekávané trauma. Tento druhý 

typ je častým v problémových rodinách, respektive v rodinách, kde se vyskytuje prvek 

domácího násilí, sexuálního zneužívání, tělesných trestů či psychického a tělesného 

týrání. Traumatické situace s sebou též může přinést rozvod rodičů.

Traumatický zážitek vyvolá individuální odpověď, která souvisí s genetickou 

výbavou, neurobiologickým substrátem, vývojovým obdobím, ve kterém takový zážitek 

nastal, předchozí zkušeností nebo s prostředím, ve kterém dítě či adolescent žije. Prožitá 

traumata lze rozdělit dle své individuální povahy do několika tematických okruhů, mezi 

které patří sexuální trauma (zneužívání či znásilnění), trauma dětí zanedbávaných a 

týraných (fyzicky či psychicky), dále trauma po chirurgickém výkonu, transplantaci či 

trauma onkologických dětských pacientů, trauma silničních nehod, přírodních katastrof 

nebo teroristických akcí.

                                               
125 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 117
126MALÁ, Eva. Dítě a stres. 1. vyd. Praha: Tigis, 2007, str. 108
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Charakteristické pro PTSP u dětí a adolescentů jsou127:

a) změněná afektivita, resp. afektivní labilita, která se vyznačuje sklonem k nadměrným 

afektům, zejména u adolescentů to je autoagresivita;

b) alterace vědomí, resp. posttraumatická stresová amnézie či hypermnézie na 

traumatický zážitek;

c) změněná sebepercepce, resp. pocity hanby, viny, sebeobviňování;

d) alterace ve vnímání pachatele nebo neštěstí, resp. odplata či naopak identifikace 

s agresorem;

e) změna vztahu k druhým, resp. izolace a odtažení, přetrvávající nedůvěra, 

sexualizované chování u dětí sexuálně zneužívaných;

f) alterace celého systému fungování zejména u adolescentů, resp. ztráta naděje, 

bezvýchodnost až zoufalství.

U sexuálně zneužívaných dětí předškolního věku se často vyskytuje tzv. akční 

paměť, která se projevuje schováváním v malých prostorách, konkrétně pak zamykáním 

na toaletě, zavíráním do skříně či lezením pod stůl. Toto chování může vést k poruše 

komunikace, děti tak nechtějí mluvit o svých pocitech, výjimečné nejsou ani 

mnohočetné fobie. Obecně se v souvislosti s posttraumatickou stresovou poruchou 

setkáváme s poruchami paměti, psychosomatickými poruchami a příznaky deprese. 

Stejně jako reakce na traumatický zážitek jsou ovlivněny i symptomy vývojovým 

obdobím, respektive věkem, ve kterém k traumatizaci došlo. Mezi specifika klinických 

symptomů PTSP v dětství se řadí: nepřetržité pocity beznaděje, emoční otupělost, 

pocity odcizení, poruchy chování, občasné provokace (zejména u dětí mladšího 

školního věku), potíže s koncentrací pozornosti, poruchy spánku, děsivé sny, 

mnohačetné fobie (strach ze tmy, samoty či ticha), přehnaná ustrašenost, poruchy 

paměti, obtíže se zapamatováním nových informací či vybavení si těch starých. Zvláštní 

formou PTSP je případ, kdy po prožitém traumatu dítě odmítá pozřít jídlo. Malá tento 

mimořádný stav označuje jako tzv. posttraumatickou stresovou poruchu příjmu potravy, 

který se ve specifických případech objevuje u dětí ve věku 6 měsíců až 3 roky.128

Obecně lze shrnout, že následky prožitého stresu mohou být v každém individuálním 

případě odlišné a do jisté míry budou souviset s daným temperamentem dítěte.

                                               
127 MALÁ, Eva. Dítě a stres. 1. vyd. Praha: Tigis, 2007, str. 106-107
128 MALÁ, Eva. Dítě a stres. 1. vyd. Praha: Tigis, 2007, str. 109-110
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3.2 Příprava výslechu dětí
Přípravou výslechu rozumíme především vytvoření takového výslechového 

prostředí, aby se dítě během úkonu cítilo co možná nejvíc uvolněně a nebylo stresováno 

a rozptylováno neznámým a úředním prostředím; nedílnou součástí je zkoumání a 

studování dosud získaných podkladů, informací a důkazů; významná je též analýza 

osobnosti vyslýchaného dítěte, respektive jeho vyspělost, rozumové a verbální 

schopnosti. Na základě těchto zjištění bude vyslýchající, který má být vyškoleným 

profesionálem s bohatými zkušenostmi s dětmi, schopen si předem zvolit taktiku 

prováděného výslechu a rozvrhnout si jeho plán a vůbec způsob, jakým bude 

přistupovat k dítěti samotnému.

3.2.1 Prostředí výslechu

Na kvalitu výpovědi má velký vliv prostředí, ve kterém má k samotnému 

výslechu dojít. O dobrou atmosféru, pocit bezpečí a uvolněnosti dítěte se má za úkol 

postarat zkušený a školený vyslýchající (vnitřní prostředí výslechu). Na výsledku tohoto 

nelehkého úkolu se odráží nejen profesionální přístup vyslýchající osoby, ale velký vliv 

má i místo, kde se výslech uskutečňuje (vnější prostředí výslechu). Odborníci se již 

dlouhodobě shodují, že úřední výslechová místnost, která slouží běžně pro potřeby 

výslechu dospělých osob, je pro dítě a následnou kvalitu jeho výpovědi zcela 

nevyhovující. Strohá úřední místnost může přímo podněcovat úzkost a obavy, čímž 

často dochází k narušení paměťového výkonu129. V posledních letech proto dochází ke 

zřizování speciálních výslechových místností (dále jen ,,SVM“), které jsou vybaveny a 

uzpůsobeny pro výslech dětských obětí a svědků. V roce 2013 se evidovalo 44 SVM a 

v následujících letech se předpokládá, že jejich počet dále poroste, a to také s ohledem 

na požadavky, které vyplývají ze zákona o obětech130.

3.2.2 Speciální výslechová místnost

SVM je vhodně uspořádané a technicky vybavené pracoviště, které si klade za 

cíl zajistit autenticitu prováděného výslechu a jeho přesnou dokumentaci131. Jejich 

účelem je co nejméně traumatizovat dítě ať už vystupuje v postavení poškozeného či 

svědka. Chrání tedy dítě před nepříjemnými zážitky a pocity, které vzbuzuje standardní 
                                               
129 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 344
130 http://www.mvcr.cz/clanek/sit-specialnich-vyslechovych-mistnosti-v-roce-2013.aspx (citováno 
9.3.2014)
131 www.mvcr.cz/soubor/kriminalita-na-detech-program-svm-doc.aspx (citováno 9.3.2014)
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výslechové prostředí. Taková místnost usnadní navození kontaktu s vyslýchaným 

dítětem, a to především díky speciálnímu vybavení (knihy, obrazy, hračky, hry apod.).

Standardní vybavení speciální výslechové místnosti

Vzhled a vybavení SVM má odpovídat potřebám dětské ,,klientely“, musí 

vzbuzovat pocit bezpečí. SVM bývá vymalovaná pestrými barvami, případně s aplikací 

dětských motivů, nábytek je volen pohodlný s přihlédnutím k potřebám dětí, 

samozřejmostí je variace hraček a her, vhodná je magnetická či kreslící tabule, knihy a 

květiny. Na druhou stranu vybavení nesmí způsobovat nežádoucí rozptýlení a snižovat 

pozornost dítěte. Vzhledem k tomu, že výslech dětí zneužitých či jinak sexuálně 

poškozených není výjimkou, do základní výbavy SVM budou patřit i demonstrační 

anatomické panenky (,,Jája a Pája“). V příloze nabízím fotografii možné podoby takové 

výslechové místnosti, konkrétně se jedná o výslechovou místnost, kterou mají 

kriminalisté k dispozici od ledna 2012 v Jihlavě (viz. obrázek č. 1).

Běžně je SVM tvořena třemi místnostmi – místnost výslechová, monitorovací a 

technická. Případně je nadstandardně zřízena čekárna, respektive herna, kde se na 

základě dětského projevu zjišťuje psychosociální úroveň, verbální vyspělost, ale též 

aktuální nálada dítěte.

Technické vybavení výslechové místnosti zajišťuje především přesnost 

dokumentace výslechu, a to se zřetelem k tomu, aby nemusel být tento úkon znovu 

opakován. K tomu slouží minimálně dvě kamery, které detailně zabírají vyslýchajícího 

a především vyslýchaného tak, aby byla zaznamenána veškerá neverbální komunikace, 

gesta i mimika. U dětí plachých a stydlivých, je třeba předpokládat, že mluvený projev 

nebude příliš hlasitý, proto je do technického vybavení třeba začlenit mikrofony, které 

budou schopny nahrát i mnohdy velmi tichý a nejasně artikulovaný hlasový projev.

Monitorovací a technická místnost

Monitorovací místnost je vybavena reproduktory, televizory, monitory či 

projektory, které slouží k pozorování dění ve výslechové místnosti, a to současně obraz 

z detailní i přehledové kamery. Případně může být nainstalováno tzv. jednosměrné 

zrcadlo pro přímé pozorování dění ve vedlejší výslechové místnosti. Významné je též 
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zařízení umožňující komunikaci s vyslýchajícím ve výslechové místnosti z místnosti 

monitorovací. V této místnosti mohou být právě osoby, které jsou dle zákona povinny 

účastnit se takového úkonu.

Technická místnost pak slouží čistě k technické stránce věci, bude se odsud řídit 

pohyb a zaostřování kamer, přepínání obrazu, úprava zvuku. Je zde umístěn počítač, 

který zajistí nahrání a zpracování pořízených záznamů. Z organizačních důvodů může 

být monitorovací a technická místnost sloučena. Pro názornou představu přikládám 

mezi přílohové materiály fotografii takové místnosti (viz. obrázek č. 2).

3.2.3 Demonstrační pomůcky (anatomické panenky Jája a Pája)

Pár loutek nazývaných ,,Jája a Pája“ je chráněným průmyslovým vzorem 

Ministerstva vnitra ČR (zapsaný od roku 1995). Tyto loutky nesmí být bez jeho 

souhlasu vyráběny za účelem, pro který jsou určeny, ani pro jiné komerční účely. 

Původkyní policejního projektu na našem území, kterým se do výslechové praxe zavádí 

demonstrační pomůcka, respektive dvojice loutek ,,Jája a Pája“, je ppl. PhDr. Alena 

Pešková. Inspiraci k nám přinesl dětský americký pediatr Peter M. D. Adasek 

z Colorado Springs, který na první národní konferenci k problematice týraného, 

zanedbávaného a zneužívaného dítěte (Most, 1993) předvedl videofilm, ve kterém 

názorně demonstroval způsob výslechu sexuálně poškozených dětí s využitím dvojice 

anatomických panenek, které měly stylizované mužské a ženské pohlavní orgány132.

Výroba a vzhled panenek

V současné době jakožto jediný výrobce těchto anatomických panenek v České 

republice vystupuje Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby133. ,,Jája a 

Pája“ jsou vyrobeny na základě hygienických požadavků a vyhovují snadné údržbě. 

Díky příjemnému materiálu si je děti snadno osvojí a manipulace s nimi se jim nijak 

nepříčí. Jedna panenka představuje ženské a druhá mužské pohlaví, jsou tedy vybaveny 

druhotnými pohlavními znaky, avšak bez všech jejich detailních napodobenin jako je 

ochlupení, velká prsa, zdůrazněný konečník či znatelně otevřená ústa. Pro ještě 

názornější přiblížení vzhledu panenek lze nahlédnout do přílohy (viz. obrázek č. 3).

                                               
132 WEISS, Petr. Sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, str. 52
133 http://www.mubrno.cz/e_shop/stranky/kontakty (navštíveno 7. 3. 2014)
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Účel užití panenek

Loutky jsou určeny k plnění úkolů v trestním řízení, dle pokynu 8/2002134

mohou být využity k podání vysvětlení ve všech fázích postupu specialistů při plnění 

úkolů v trestním řízení. Slouží k objasňování mravnostní trestné činnosti spáchané na 

dětech, ale i mentálně postižených osob a osob majících ztíženou či znemožněnou 

verbální komunikaci. Práce s loutkami je svěřena zejména specialistům zabývajícím se 

řešením kriminality páchané na dětech ve struktuře služby kriminální policie a 

vyšetřování, a mimoresortním subjektům, mezi které můžeme zahrnout lékaře, 

psychology, sexuology, soudní znalce či pedagogicko-psychologické poradny. Loutky 

jsou prvořadně určeny pro případy, kde se předpokládá obtížná komunikace a s ní 

spojené riziko nedostatečného zjištění fakt o průběhu události. ,,Loutky se tak stávají 

symbolickým neverbálním komunikačním prostředkem, který může představovat jak dítě 

samotné, tak kohokoliv jiného.“135 Zavedení loutek do praxe přineslo dle odborníků a 

jejich zkušeností zejména značné zkvalitnění zjišťovaných fakt o průběhu události. 

Jejich použitím lze i bez verbálního projevu demonstrovat rozličné sexuální praktiky, 

které se dětem dostálo ze strany pachatele, a to bez další traumatizace způsobené 

slovním popisem takové události. Zvláště pak u dětí předškolního a mladšího školního 

věku, kde vystupuje úskalí omezené slovní zásoby a neschopnosti pojmenovat jim často 

neznámé praktiky, se kterými se přesto setkaly, jsou demonstrace s anatomickými 

panenkami nezbytnou metodou. To však nevylučuje užití těchto pomůcek i u dětí 

starších, nikoliv již z důvodu nemožnosti jasného slovního popisu prožité události, 

nýbrž za účelem překonání studu a tolik příznačné úzkosti po traumatizujícím zážitku 

spojeným se sexuálním zneužitím či týráním, respektive překonání bariéry vzniklé 

traumatizací. V praxi se tak loutky osvědčily nejen při dokumentaci násilné a 

mravnostní kriminality spáchané na dětech a adolescentech, ale též jsou známé i případy 

využití panenek na dospělých ženách. Jedná se o případy, kdy ženy jakožto oběti 

sexuálních trestných činů mají problém po prožitém šoku navázat kontakt a o svém 

zážitku hovořit, anatomické panenky jim tak jistě velmi ulehčí jejich nelehkou situaci.

                                               
134 Srov. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a 
postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné 
činnosti páchané na mládeži
135 http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006010913 (citováno 7. 3. 2014)
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Užití panenek při výslechu

Princip projektu ,,Jája a Pája“ je založen na myšlence, že hra je vlastní takřka 

všem dětem a praktická manipulace s hračkami je jim nejbližší způsob komunikace. 

Anatomická panenka se však zásadně neužije při navazování kontaktu s vyslýchající 

osobou, ale jen cíleně k účelu, ke kterému ve své podstatě slouží. Doporučuje se 

panenky dítěti poskytnout až během výslechu, může je samo pojmenovat a pokud je to 

účelné, vyslýchající upozorní na možnost panenky vysvléci z oblečků. Díky modelacím 

genitálií u panenek lze snadno zjistit, jak je dítě zvyklé tyto intimní oblasti nazývat 

(např. ,,pindík“, ,,pipinka“, ,,buchtička“, ,,prdelka“). Panenka může představovat dítě 

samotné, někoho jiného či může mít jen symbolický význam, proto je důležité, aby 

měla vyslýchající osoba jasno v tom směru, koho panenky v konkrétním případě 

suplují. Celý výslech s užitím těchto panenek je zaznamenávám na videozáznam, 

záznamová technika by však s ohledem na soustředěnost vyslýchaného neměla být 

viditelná. Jde o jednu z deseti zásad pro používání loutek ,,Jája a Pája“, které 

formulovala Plšková136. Do výčtu zásad dále patří: potřeba důkladné znalosti případu, 

posudků a expertíz; předběžná příprava otázek s ohledem na věk dítěte; vytvoření 

podmínek pro nerušený výslech, bez vyzvánění telefonů či narušování příchody a 

odchody jiných osob; navázání kontaktu a výběr používaných slov má odpovídat věku 

dítěte; vhodnost představení loutek, nevnucovat je, nechat dítěti ,,pochovat“, 

pojmenovat, seznámit se s nimi; vést výslech s možností spontánní výpovědi, bez 

emočně zabarvených reakcí na demonstrativní manipulace s loutkou či verbální projev 

dítěte; v případě únavy, případně spontánní hry s loutkou bez spojitosti s případem, 

výslech přerušit a dítě zaměstnat jinak; po skončení výslechu nechat dítě si s loutkou 

pohrát, rozloučit se a dítě pochválit; zabezpečení přepisu celého výslechu do protokolu.

Anatomické panenky v zahraničí (USA)

V USA jsou anatomické panenky využívány též při sexuální výchově. Jejich 

výrobou se zabývá hned několik společností, některé z nich se specializují na jejich 

ruční výrobu. Nejznámější společnost je konkrétně Teach-A-Bodies137, která nabízí tyto 

panenky v několika vývojových stupních od miminka, dětí předškolního a školního 
                                               
136 PLŠKOVÁ, A. Desatero pro zásadní používání loutek Jája a Pája. Kriminalistický sborník. 
XXXIX/1995, roč. 39, č. 5
137 viz. https://www.teach-a-bodies.com (navštíveno 13. 3. 2014)
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věku, dospívajících, dospělých až po panenky představující věk důchodový. Druhotné 

pohlavní znaky korespondují s daným vývojovým stupněm, který daná panenka 

představuje. Panenka ztělesňující dospělého muže tak bude mít pubické ochlupení, 

naznačený porost na hrudi, případně i knír (viz. obrázek č. 4). Zajímavostí také je, že 

panenky existují v několika variacích dle barvy pleti – panenky bělošské, afroamerické 

a hispánské.

Ohledně užívání anatomických panenek proběhla řada výzkumů, mnohé z nich 

právě v USA. Jedním z mnoha výstupů bylo zjištění, že starším dětem anatomické 

panenky usnadní paměťové rozvzpomenutí, v případě dětí mladších se demonstrací na 

těchto panenkách nahrazuje slovní projev. Faller upozorňuje na úskalí výslechu 

s anatomickými panenkami. Přestože to není hlavním cílem užití panenek, výzkumy 

ukázaly, že reakce skutečně zneužitého a nezneužitého dítěte se na kontakt s nimi příliš

neliší. V praxi bude tedy záležet na profesionalitě vyslýchajícího, aby byl schopen 

takové situace rozeznat.138

3.3 Průběh výslechu dětí

3.3.1 Odlišnost od výslechu dospělých osob

Výslech dětí se v zásadě nijak diametrálně neliší od výslechu dospělých osob. 

Stejně jako u nich tu vystupuje osoba vyslýchajícího, i zde je potřeba předem poučit o 

právech a úkon zaprotokolovat. Výslech samotný se též dělí do tří stádií, kterými je 

úvod, monologová a dialogová část. Přestože na první pohled není v průběhu výslechu 

přílišný rozdíl, je právě u výslechu dětí kladen mnohem větší důraz na vhodnost 

prostředí výslechu, osobní vlastnosti vyslýchajícího, citlivost provedení samotného 

výslechu a neodmyslitelnou součástí je též precizní dokumentace, respektive 

protokolace tohoto úkonu.

Jednou z nejvýznamnějších odlišností, které se vztahují k průběhu výslechu, je 

možnost kladení otázek osobám mladších 18 let, a to jen prostřednictvím vyslýchajícího 

orgánu činného v trestním řízení139. Tuto limitaci, respektive posílení ochrany dítěte 

přinesla novela trestního řádu provedená zákonem o obětech. Ochrana spočívá 

                                               
138 FALLER, Kathleen Coulborn. Interviewing children about sexual abuse: controversies and best 
practice. 1. Vyd., New York: Oxford University Press, 2007, str. 124-126
139 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;  dále jen 
trestní řád, § 102 odst. 3
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především v zabránění vzniku druhotné újmy způsobené nevhodnými otázkami ze 

strany jiných osob. Osobní omezení klást otázky osobě mladší 18 let se uplatní ve všech 

stádiích trestního řízení, pokud v nich má dojít k výslechu svědka. Významný je též 

fakt, že se tato ochrana týká jakéhokoli svědka mladšího 18 let bez ohledu, zda má 

vypovídat o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 

nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, či nikoliv.140

3.3.2 Osoba vyslýchajícího

Osoba vyslýchajícího má být vždy vyškolená k tomu, aby mohla provádět 

výslech dítěte. Požadavek odbornosti je velmi důležitý pro výslednou kvalitu výpovědi, 

která se odvíjí od schopnosti vyslýchajícího navázat s dítětem kontakt, navodit pocit 

bezpečí a důvěry, což spíše povede ke sdělení co možná nejvíce pravdivých informací. 

Vyslýchající by tedy měl mít bohaté zkušenosti, znalost z kriminalistiky, práva i 

psychologie, výhodou jsou osobní zkušenosti s dětmi. Takový specialista by měl být 

objektivní, přizpůsobivý, tolerantní, empatický, asertivní, klidný a vyrovnaný. V praxi 

panuje názor, že nerozhoduje pohlaví vyslýchajícího, nicméně by se v těchto případech 

neměly podceňovat ani drobné detaily týkajících se vizáže. Některé menší děti se 

mohou bát vousatých mužů či lidí v brýlích, vhodné též není, aby v pozici 

vyslýchajícího působila osoba vzhledově podobná údajnému pachateli. 

3.3.3 Doporučené vedení výslechu

Dítě zpravidla vypovídá ochotněji, pokud osoba vyslýchající navodí v dítěti 

dojem, že vše již ví a má informace o tom, co se mu stalo. Toho lze docílit tím, že již 

proběhly výslechy osob dospělých, které jsou na případu jistým způsobem 

zainteresovány. Bude se tedy jednat zejména o rodiče, příbuzné, učitele, trenéry či 

sousedy. Doporučuje se začít otázkami směřujícím k prvnímu případu sexuálního útoku. 

,,První případy jsou pociťovány méně traumaticky (obvykle pachatel graduje formy 

sexuálního zneužívání, tzn., že při prvním kontaktu s obětí nezachází příliš daleko a 

teprve při opakovaném kontaktování svoje nároky stupňuje).“141 Velmi důležité je, aby 

dítě nemělo pocit, že ho vyslýchající jakýmkoli způsobem odsuzuje nebo mu nevěří. 

Nesmí být z jeho strany cítit, že se mu jeho dopověď líbí nebo naopak, že očekává 

                                               
140 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, str. 1505
141 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 347
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odpověď odlišnou. Měl by dítěti umožnit, aby dle svých potřeb projevilo emoce, proto 

v případě pláče je třeba posečkat, až bude schopno ve výslechu pokračovat. Případné 

několikaminutové přestávky během výslechu mohou být vyplněny hraním či kreslením, 

umožní dítěti odpočinek a vyslýchající si může promyslet další směr výslechu. Samotný 

výslech by však neměl trvat déle jak hodinu. Schopnost dítěte soustředit se na výslech je 

individuální, ale zpravidla platí, že čím mladší dítě, tím udrží pozornost po kratší dobu. 

V některých případech bude vhodné výslech rozložit do několika sezení.

3.3.4 Stádia výslechu dětí

Jak jsem již v úvodu mé práce předestřela, výslech se skládá ze tří základních 

stádií, kterými je úvod, monologová a dialogová část. V případě výslechu dětí tomu 

nebude jinak, avšak samozřejmě průběh výslechu bude prováděn dle individuálních 

potřeb daného dítěte s vysokou mírou citlivosti a připravenosti.

Úvodní stádium výslechu

Vhodné je nenechat dítě dlouho čekat a co možná nejdříve jej přivést do 

výslechové místnosti. Předně musí dojít k seznámení s neznámým prostředím, 

vyslýchající osoba představí sebe i ostatní přibrané osoby, je-li to třeba. Zásadní je 

navázat emocionální kontakt před vlastním výslechem. Doporučuje se uvolnit atmosféru 

rozptylujícími otázkami nezávazného typu (,,Jak to jde ve škole?“, ,,Jaké máš 

záliby?“), pro navázání počátečního kontaktu lze využít i hračky. Pro zvýšení 

sebevědomí je dobré nejprve klást otázky, na které je dítě s to správně a snadno 

odpovědět. Naopak by se nemělo začínat dotazy vyžadující zaujmutí diferenciovaného 

postoje (,,Chodíš rád do školy?“, ,,Máš hodného tatínka?“)142. Tento úvodní kontakt je 

důležitý nejen pro dítě, ale je zásadní i pro vyslýchajícího, neboť si sám může ujasnit a 

upřesnit jakým způsobem bude výslech provádět.

Záleží čistě na vyslýchajícím, kdy bude dítě poučeno, nicméně by tomu tak mělo 

být nejpozději před vlastním výslechem k danému případu, stejně tak tomu je 

s nasměrováním na předmět výslechu. Příhodné je též upozornění i na přítomnost 

nahrávací techniky a její účel, aby nerušila jeho soustředěnost. Úkolem vyslýchajícího 

                                               
142 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 347
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je tedy dítěti přiměřeně vysvětlit, co je účelem jejich setkání a co se po něm bude chtít 

(příznačná otázka: ,,Víš proč tu dnes jsi?“).

Monologová část výslechu

První spontánní a autentická výpověď je nejvíce ceněna, především pokud je 

souvislá. V tomto stádiu výslechu by měl být dán dítěti prostor, aby popsalo vše, na co 

si vzpomene o inkriminované události. Do jeho líčení by mělo být vstoupeno jen 

v nejzazších případech, a to povzbudivými výroky, opakováním řečeného v tázací 

podobě či usměrňováním v případě, že se dítě nedrží vyšetřovaného tématu. Role 

vyslýchajícího spočívá v pozorném naslouchání a udržování očního kontaktu s dítětem, 

ten by však neměl být vynucovaný.

Během této souvislé a pokud možno nenarušované výpovědi si vyslýchající 

utváří vlastní úsudek, a to nejen z obsahu líčení a případných rozporů, ale též 

z neverbální komunikace dítěte. Ta upřesňuje a do jisté míry nahrazuje verbální sdělení. 

Vyplňuje mezery v mluveném projevu. Zkušený vyslýchající může z různých náznaků

poznat, zda dítě cítí strach, úzkost nebo je naopak klidné.

Dialogová část výslechu

Především od dětí mladších nelze očekávat sáhodlouhé a celistvé vyprávění, 

proto významnou úlohu zde hraje část dialogová, ve které se vyslýchající doptává na 

nevyřčené věci, pokládá doplňující či upřesňující otázky a snaží se odstranit případné 

rozpory v dosavadní výpovědi. Takové otázky je třeba pokládat srozumitelně, jasně a 

určitě, především s přihlédnutím k věku a rozumové vyspělosti vyslýchaného dítěte. 

Pokládané otázky by proto měly obsahovat výrazy, které v monologové části byly 

dítětem užity, a tím zajistit kontinuitu a jasnost výpovědi. Důležité je vyvarovat se 

otázek formulovaných mnohoznačně, otázek sugestivních a kapciózních, nedoporučují 

se též otázky uzavřené. Je žádoucí, aby dítě správně pochopilo, co se od něj očekává, 

respektive na co přesně otázka směřuje, potom bude snazší formulovat relevantní 

odpověď. V případě, že si dítě nemůže některé události vybavit, doporučuje se 

připomenout časové zařazení nějaké vedlejší události časově blízké události hlavní. 

Oživit paměť lze také ukázáním osob nebo předmětů, které demonstrují, kdo a co 

přesně vyslýchajícího zajímá.
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V závěru výslechu je dobré, aby dítě nemělo pocit, že neodvedlo svou úlohu 

dostatečně, proto se položí ještě několik jednoduchých otázek, které dítě mohou 

pozitivně motivovat a výslech pro něj nekončí neúspěchem.143

                                               
143 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Čeněk, 2013, str. 350
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ZÁVĚR

Problematika výslechu dětí s sebou přináší řadu zvláštností, specifik a úskalí, se 

kterými se musí praxe vypořádat. V dnešní době je naštěstí běžnou realitou, že osoby, 

které provádí výslech dětských obětí, respektive osob mladších osmnácti let, jsou 

vyškolenými profesionály s bohatými zkušenostmi týkající se osobního kontaktu a 

komunikace s dětmi.

Značná pozornost se v současné době věnuje budování a rozšiřování počtu 

SVM, které mají velký vliv na kvalitu výslechu dítěte. Cestování dětských svědků a 

obětí za účelem výslechu v této jedinečné místnosti je ovšem spojen s dalším stresem. 

Rozvoj a rozšiřování počtu SVM by proto neměl polevovat.

Na základě zdrojů, které jsem měla k dispozici a informací získaných během 

tvorby diplomové práce si dovoluji tvrdit, že se postupuje stále vpřed a praxe se čím dál 

tím víc snaží bránit sekundární viktimizaci dítěte. Velmi kvituji především nově 

stanovenou možnost pokládat otázky osobě mladší osmnácti let jen prostřednictvím 

orgánu činného v trestním řízení. Toto omezení zabrání druhotné újmě dítěte způsobené 

prostřednictvím mnohdy nemístných otázek kladených přímo pachatelem či jeho 

obhájcem. Ochranu proti sekundární viktimizaci měl na mysli též zákonodárce, když 

právu na ochranu před druhotnou újmou vymezil celý jeden díl zákona o obětech 

trestných činů. Dle mého názoru nejvýznamnějším přínosem zmiňovaného dílu je 

možnost kladení otázek směřujících do intimní oblasti vyslýchané oběti jen za 

předpokladu, že je to zcela nezbytné pro objasnění důležitých skutečností. Tím 

odpadnou nadbytečné otázky týkající se sexuální oblasti, které mohou být i pro děti 

starší 15 let velmi stresující. Zákon o obětech trestných činů totiž blíže nespecifikuje 

otázky směřující do intimní oblasti, dovozuje se však jejich zaměření například právě do 

pohlavního života. Zákon o obětech trestných činů je dle slov trestní soudkyně Mgr. 

Vlasty Langhamerové (diskuse odborníků na téma ,,Oběti sexuálních deliktů a zvlášť

zranitelné oběti“) jistě významným krokem k dalšímu zlepšení postavení obětí trestných 

činů. Bude však trvat jistou dobu, než jeho praktická aplikace dosáhne zamýšleného 

účinku. Za tím účelem již v současné době probíhají rozsáhlá školení, neboť kontakt 

s osobou vyškolenou k citlivému a šetrnému přístupu k oběti je základním kamenem, 

aby mohl být účel zákona o obětech trestných činů zcela naplněn.
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Díky řízenému rozhovoru s mou dobrou kamarádkou, která má tu 

nezáviděníhodnou osobní zkušenost se sexuálním zneužíváním, jsem měla možnost 

zjistit, že mnou získané teoretické informace z mnoha knižních, časopiseckých a dalších

zdrojů se v mnohém shodují s jejími vzpomínkami, avšak ne ve všech detailech. Každý 

případ je nezpochybnitelně individuální záležitostí, a právě s tímto vědomím je nutné 

k němu přistupovat. Ráda bych se na závěr podělila o ryze individuální vnímání této 

zkušenosti, které mi bylo takto zprostředkováno. Jsem si jistá, že žít se stejnou či jakkoli 

obdobnou zkušeností je úkol nesmírně obtížný. V tomto konkrétním případě mé 

kamarádky by nikdo nehádal, že si touto zkušeností prošla. Jde o velmi přátelskou, 

otevřenou a bezkonfliktní slečnu, která má v hlavě srovnané priority a cíle. Navazování 

citových a osobních vztahů jí nečiní žádné neobvyklé potíže. Zdá se, že i přes tuto 

událost v dětství je s to žít normálním společenským a rodinným životem, přesto dle 

jejích slov nebude nikdy schopná zcela zapomenout. Doba, po kterou si na ony chvíle 

nevzpomene, není nikdy dost dlouhá. Přestože v tomto konkrétním případě nedošlo

k jejímu výslechu, neboť se nikomu nesvěřila, z jejího vyprávění bylo zřejmé, že 

anatomické panenky by tu dostály svého účelu. V inkriminovaných chvílích si 

uvědomovala, že pro ni neznámá situace není běžnou a v jejím věku (6-8 let) tedy 

slovně popsatelnou. Rodinné zázemí měla stabilní a v případě oznámení by se jí důvěry 

dostalo, přesto z dnešního pohledu sama nechápe, proč svůj nelehký úděl tajila. Svou 

roli hrálo pachatelovo ,,strašení“, o kterém se i rodičům zmínila, přesto její stížnosti 

vždy zřejmě vyzněly jako případ nevinného ,,strašení“ dětí (nešlo tedy o vydírání typu 

,,Pokud to povíš rodičům, bude zle!“). Když jsem zjišťovala, jakým způsobem by 

zřejmě prožívala případný výslech, kdyby k němu tenkrát došlo, dala za pravdu 

současné teorii výslechu dítěte. Stěžejní roli by jednoznačně hrála osoba vyslýchajícího. 

Pamatuje si totiž na ostych mluvit o věcech, které se jí děly, kterým dost dobře 

nerozuměla, proto si neumí představit, že by měla komunikovat s osobou, která by k ní 

přistupovala jakkoli nechápavě, netrpělivě či dokonce neprofesionálně.

V tomto posledním odstavci bych ráda ještě jednou zdůraznila fakt náročnosti 

výslechu dětí. Výchozím předpokladem pro tento závěr je otázka individuálního 

přístupu vůči každému poškozenému dítěti. Příčina, průběh a následek jsou v každém 

případě jistě trošku odlišné, ale vždy by středobodem měla být právě osoba dítěte, která 

zavdává příčinu zvláštního přístupu.
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Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, 

publikované pod č. 104/1991 Sb.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů;  dále jen trestní řád.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o obětech).

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen ,,zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže“), ve znění pozdějších předpisů.

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

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ).

Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje 

systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a 

dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži (pokyn 8/2002).

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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RESUMÉ

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 
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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.

RESUMÉ

My thesis is focused on the interrogation of children, who are in the position of 

victim or witness. Statement of a child as well as an adult may serve as the significant 

evidence within the criminal proceeding. During this challenging action, which the 

interrogation of child certainly is, many specificities and difficulties are involved. These 

specificities and difficulties distinguish an interrogation of a child from an interrogation 

of an adult. 

In the first part I described the term „interrogation“, in particular general 

grounds of it. To reveal specificities and difficulties of the interrogation of children, it is 

necessary to become familiar with the interrogation in its traditional form. In the parts 

of my thesis, where I wrote about a child, it shall be considered that the term “child” has 

the meaning as stated in the Convention on the Rights of the Child, i.e. every human 

being under eighteen years of age. I consider the chapter dedicated to the assurance of 

any statement of child to be one of the fundamental chapters. In opposition to the past 

ages there is a major believe within the modern society that children are capable of 

giving as quality statement as adults.

The second part is focused on a special regulation of interrogation, which is 

provided by certain sections of the Penal Order. Besides needs to adapt an instruction of 

a child as a witness to his age, intellectual and moral maturity, I mentioned major 

changes, which the Act No. 45/2013 Coll., the Victims of Crimes Act brought to the 

Penal Order. With respect to the topic of my thesis, in my opinion, the most significant 

change in this area is an increase of the age limit of children for a provision of greater 

protection from original fifteen to current eighteen years of age. Furthermore I 

processed the issue of privy persons, re-interrogation and related possibility of reading a 

protocol about interrogations of child. I decided to dedicate one entire chapter to the 
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legal regulation within the Victims of Crimes Act, which I consider to form a very 

positive amendment improving a status of children victims. I intended to highlight 

principles, on which the above mentioned act is constituted, and inter alia also the 

rights, which are granted to victims of crimes. A suggestibility, issue of secondary 

victimisation and specificity of children perception, memory and speech abilities are 

difficulties, which underline speciality of interrogation of children.

The final part deals with the interrogation of children itself. Whereas the most 

sensitive and specific are interrogations connected with the abuse, maltreatment and 

neglect of children, my thesis is oriented on interrogation of traumatised children from 

these reasons. In the chapter named “Preparation of an interrogation” I described the 

peculiarity of interrogation environment as well as interrogation tools used during an 

interrogation of abused or otherwise damaged children. Concerning the “Interrogation 

process” is considered, I reminded particularly the importance of education of the 

interrogator.



79

NÁZEV PRÁCE – TITLE OF THE THESIS

- Zvláštnosti výslechu dětí

- Specificity of interrogation of children

KLÍČOVÁ SLOVA - KEYWORDS

- výslech - interrogation

- dítě - child

- oběť - victim


	Vymezení základních pojmů
	Výslech
	Pojem a cíl výslechu
	Druhy výslechu
	Příprava a taktika výslechu
	Dokumentace výslechu

	Dítě
	Věrohodnost výpovědi dítěte
	Věrohodnost speciální a obecná
	Věrohodnost v závislosti na vývojovém období dítěte
	Věrohodnost v závislosti na pohlaví dítěte
	Falešná obvinění


	Zvláštnosti výslechu dětí
	Právní úprava výslechu dětí v trestním řádu
	Okolnosti, kterých se týká zvláštní postup
	Přibrané osoby
	Opětovný výslech

	Právní úprava dle zákona o obětech trestných činů
	Základní zásady
	Oběť
	Zvlášť zranitelná oběť
	Speciální práva poskytovaná zvlášť zranitelným obětem

	Úskalí při výslechu dětí
	Sugestibilita dítěte
	Problematika sekundární viktimizace
	Specifika dětského vnímání, řeči a paměti u dětí


	Výslech traumatizovaného dítěte
	Podstata traumatizace, týrané a zneužívané dítě
	Tělesné týrání
	Psychické týrání
	Zneužívání
	Zanedbávání
	Následky
	Posttraumatická stresová porucha PTSP

	Příprava výslechu dětí
	Prostředí výslechu
	Speciální výslechová místnost
	Demonstrační pomůcky anatomické panenky Jája a Pája

	Průběh výslechu dětí
	Odlišnost od výslechu dospělých osob
	Osoba vyslýchajícího
	Doporučené vedení výslechu
	Stádia výslechu dětí



