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Autorka se ve své práci zabývá tématem stanovení plánu při výslechu nezletilého, na dvou 

úvodních místech textu formuluje konkrétní cíl: 

: “...za pomoci vytvořeného metodického plánu získat pravdivý a v praxi aplikovatelný postup 

výslechu nezletilého, který povede k získání informací o inkriminované události a zároveň 

bude v souladu se zákonnými požadavky“ (str. 4). 

„Cílem je analyzovat současnou situaci u PČR  při výsleších nezletilých osob a vytvořit návrh 

metodického plánu, který bude aplikovatelný v praxi“ (str 9). 

Vzhledem k obsahu práce se zdá relevantnější  druhé - užší vymezení cíle autorkou, neboť její 

snaha směřuje od popisu výslechu nezletilého (postupu při jeho realizaci včetně 

odpovídajících specifik: např. výslechová místnost, přestávky při výslechu apod) k dotazníku, 

který mapuje informovanost policistů v tomto tématu a dále až k návrhu struktury 

metodického plánu pro potřeby vzdělávání policistů v této oblasti. 

Celý text je rozčleněn do tří částí. Nejdříve jsou  vhodně a přehledně vymezeny základní 

pojmy, se kterými je v teoretické dále pracuje (výslech, taktika, vyslýchající, vyslýchaný..), 

dále je poskytnut základní vhled do specifik cílové skupiny – nezletilých: autorka se věnuje  

základním charakteristikám v rámci jednotlivých věkových období (předškolní věk, mladší 

školní věk, starší školní věk, mladiství). Text je logicky strukturován, jednotlivé kapitoly jsou  

však pojaty spíše schematicky – poskytují základní přehled. Výhrady mám především ke 

způsobu citace a citovaným zdrojům: autorka poměrně bohatě využívá obsáhlejších přímých 

citací, neodkazuje přitom ale přímo na konkrétní strany publikace, odkud citace čerpá (v 

celém textu jsou výjimkou 4 citace, kde je na strany publikací odkazováno: str 24, 25, 31). 

V celém textu, který se týká jednotlivých vývojových období, je využito v podstatě jediného 

zdroje informací – časopiseckého článku autorky M. Kacafírkové (KACAFÍRKOVÁ, M: 

Rozbor problematiky. Časopis Právo a rodina. 3. ročník, 2001, ISSN 1212-866X). Vzhledem 

k opakovaným poukazům autorky na nutnost znalosti vývojové psychologie a specifik dítěte 

daného věku pro potřeby vedení výslechu, by bylo vhodnější využít více relevantnějších 

zdrojů a informace kompilovat, porovnat. Ve zbylém textu teoretické části je spektrum zdrojů 

dostatečné. V textu teoretické části se dále objevují gramatické chyby (interpunkce, překlepy, 



skloňování), někdy se informace zbytečně opakují (např. výslech je definován na str. 10 a 

následně i 29, přímá citace odkazovaná pod číslem 23 se částečně překrývá s citovaným 

textem jiného zdroje odkazovaným pod číslem 24). Vzhledem k tomu, že v textu se vůbec 

neobjevují odkazy na parafrázovaný text, je otázkou, odkud v některých částech autorka čerpá 

(např. v kapitole 3.2.4.1 autorka popisuje rozdělení fází výslechu, ale na žádný zdroj se 

neodkazuje). V kapitole nazvané „Analýza současného stavu“ se setkáváme s plánem 

postupných kroků a podmínek pro realizaci výslechu (taktika výslechu, nastudování spisové 

dokumentace, seznámen s vyslýchanou osobou, stanovení termínu výslechu, prostředí 

výslechu).  Tato kapitola je přehledná a vhodně sestavená, pouze mi jako čtenáři není jasné, 

jestli je obsah této části výsledkem autorčiny analytické práce (jak napovídá název – 

analyzovala sama důležité aspekty výslechu?), nebo se jedná o strukturu převzatou z nějakého 

zdroje. K posouzení mi chybí úvodní informace, která by tyto skutečnosti objasnila. V této 

části došlo k drobné grafické chybě v číslování kapitol (kapitola 3.4 má podkapitoly 

3.2.2.,3.2.3. ...) 

V praktické části je využit a vyhodnocen dotazník, který autorka sama sestvila. Ze 14 otázek 

je část věnována zjišťování základních údajů o respondentech (věk, pohlaví, délka služby...), 

následující blok otázek je zaměřen na informovanost policistů v problematice výslechů 

mladistvých, následují 2 otázky, které směřují k identifikaci problémů při výslechu 

mladistvých a návrhu opatření pro odstranění těchto obtíží. 

Ačkoliv je dotazník krátký a na pohled jednoduše strukturovaný, autorka v provedeném 

šetření jednoduchým, ale jasným způsobem dokladuje nízkou informovanost a následné 

vzdělání policistů ve zkoumané problematice. Tímto výsledkem je pak argumentováno pro 

návrh metodického plánu, který autorka sama formuluje. Problémy, které policisté zmiňují, 

jsou v tomto metodickém plánu zřejmě inspirací obohacující jeho obsah. K vyhodnocení 

dotazníku mám jen drobnou připomínku týkající se interpretace získaných informací: 

Například na otázku: „Domníváte se, že správně zpracovaný postup u výslechu nezletilých 

může přispět k věrohodné výpovědi nezletilého?“ odpověděla většina policistů, že ano. 

Autorka výsledky komentuje takto: „Většina dotazovaných připouští, že je důležité u výslechu 

správně postupovat, pokud se má docílit věrohodné výpovědi. Správným postupem je myšlena 

metodika výslechu, se kterou se policisté setkali při absolvování základní odborné přípravy a při 

nastoupení do služebního poměru.“ Domnívám se, že zde je druhá část autorčina tvrzení jejím 

předpokladem, není však nikde podložena. 



Na praktické části oceňuji především skutečnost, že autorka získala informace o nedostatečné 

informovanosti policistů - toto zjištění využívá k formulaci základního návrhu obsahu 

metodického plánu, kterým by se chtěla pokusit  neuspokojivou situaci změnit. 

Otázka k obhajobě: 

Jak si představujete následné kroky, které by vedly k vytvoření Vámi navrhovaného metodického 

plánu. Jakou podobu by metodika měla mít (publikace?, kurz?) 

 

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě 

Návrh hodnocení: velmi dobře 

 

Zpracovala: PhDr. Hana Valentová 

V Praze 10. 5. 2015 

  


