
Tato diplomová práce pojednává o zvláštnostech výslechu dětí mladších patnácti let v 

rámci trestního řízení. Toto téma je zajímavé nejen z hlediska teoretických poznatků z oboru 

trestního práva, psychologie a kriminalistiky, ale také z hlediska praxe. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je detailněji zmapovat situaci týkající se 

opakovaného výslechu dítěte mladšího patnácti let v postavení svědka či oběti trestného činu. 

Zvláště jsem se zaměřila na dítě – oběť sexuálního zneužívání, protože v této pozici je dítě 

zdaleka nejzranitelnější a je nejvíce potřeba vést výslech citlivě, avšak tak, aby vyslýchající 

získal potřebné informace, protože při těchto trestných činech je dítě nezřídka jedinou osobou, 

která o činu může podat svědectví. 

V první části práce popisuji současnou právní úpravu výslechu dítěte. V úvodu první 

kapitoly vymezuji pojem dítě, jak je definován v jednotlivých právních pramenech. Dále se v 

této kapitole zabývám právní úpravou výslechu dítěte v postavení svědka obsaženou v 

trestním řádu, hodnotím ji, navrhuji a zdůvodňuji možné úpravy. 

V druhé části práce se zabývám problematikou výslechu dítěte zejména z hlediska 

psychologie a kriminalistiky. Ve druhé kapitole popisuji vývoj dětské psychiky a odlišnosti, 

jejichž znalost je potřebná pro správné vedení výslechu. Dále se v této kapitole zabývám 

navázáním kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným dítětem a jejich komunikací v průběhu 

výslechu. S tím úzce souvisí zvláštnosti spojené s formulací otázek pokládaných 

vyslýchanému dítěti. 

V další kapitole se věnuji charakteristice dítěte, které se stalo obětí sexuálního 

zneužívání, popisuji zde také, jaké formy sexuálního zneužívání se rozlišují a jejich 

diferencovaný dopad na psychiku dítěte. V souvislosti s touto problematikou zmiňuji úpravu 

práv zvlášť zranitelné oběti obsaženou v zákoně o obětech trestných činů. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám problematikou opakování výslechu dítěte. Zvláště se 

zaměřuji na opakování výslechu v rámci části trestního řízení vedeného před soudem. V 

závěru této poslední kapitoly popisuji praxi soudů v Jihočeském kraji, která se týká výslechu 

pohlavně zneužitých dětí. Tuto praxi následně porovnávám s teoretickými poznatky, které se 

této problematiky týkají a které jsou zmíněny v předchozích částech práce. 


