
Posouzení bakalářské práce Jany Šikorské „ Taktika výslechu nezletilých“ 

Téma bakalářské práce ve velmi aktuální a vhodné pro závěrečnou práci ve studiu oboru 

Vychovatelství. Nezletilí se dostávají velmi často k výslechu v různých rolích, jako oběti, 

svědci či pachatelé. Jejich výslech by měl splňovat nejen zákonné požadavky, ale také 

vyhovět vývojovým charakteristikám a potřebám těchto osob.  

Autorka si klade za svůj cíl zjistit, jaké mají policisté v aktivní službě zkušenosti s výslechem 

nezletilých, zda prošli nějakým proškolením nebo mají k dispozici vhodné metodické postupy 

pro vedení výslechu nezletilých osob. Dalším cílem je  vytvoření metodického plánu 

výslechu, který bude široce využíván, povede k dobrým výsledkům a pomůže všem 

zúčastněným osobám.   

Úvodní teoretická část práce čtenáři přináší vymezení základních pojmů, drží se cíleně situací, 

které nastávají u nezletilých při práci PČR. Poté se věnuje všem věkovým obdobím, od 

předškolního věku k mladistvým, opět v kontextu výslechové situace a vlivům, které na 

výslech nezletilých působí (věrohodnost výpovědi, vhodná místnost, zvláštnosti ad.).  

Autorka také analyzuje současnou situaci při výslechu nezletilých (termín, prostředí, postupy, 

fáze výslechu, vyhodnocení informací ad.). Tento oddíl textu je podložen odpovídající 

odbornou literaturou.  

K prohloubení znalostí o současné situace vybrala autorka v empirické části metodu 

dotazníku pro policisty na obvodních odděleních PČR. Dotazník byl zaměřen na možnosti 

policistů, problémy se kterými se potýkají, okolnosti a možnosti metodického plánování. 

Sestavený dotazník je jednoduchý, ale vhodný nástroj k naplnění cílů práce. Dotazník byl 

zadán stovce policistů z různých míst republiky.  

Dotazník byl vyhodnocen nejprve po jednotlivých otázkách. První otázky směřovaly 

k posouzení charakteristik jednotlivých policistů. Je vidět dobře, jak pěkný vzorek se podařilo 

zachytit vzhledem k věku, pohlaví, délce praxe a hodnosti. Významné je zjištění, že se 

s nezletilými setkávají prakticky všichni policisté. Pouze část nikoliv, z důvodů hodnosti nebo 

délky praxe. Policisté navíc většinou považují výslech nezletilého za náročnější. Správně byla 

sledována i menší skupina policistů s opačným názorem, byli to ti nejmladší, kteří nemají 

zatím dostatek zkušenosti a situaci s nezletilými, podle autorky, nemohou dobře vyhodnotit, 

podceňuji ji.  

Dále je sledována otázka proškolení, využívání metodických materiálů nebo speciálních 

výslechových místností. Tady se autorce ukazuje relativně malá vybavenost policistů 

výcvikem i informacemi. Za důležitou považuji také část, která se věnuje problémům při 

výslechu. Tady by asi pomohlo také vložení otevřené otázky, která by rejstřík problémů 

otevřela volné výpovědi respondentů. Otevřená otázka se naopak týkala možnosti pomoci, 

kterou by policisté rádi využili. J.Šikorská by mohla při obhajobě představit více názory a 

potřeby policistů, než jak jsou uvedeny v textu.  

Poslední část práce tvoří návrh metodického plánu, který by pomohl ve vedení výslechu 

nezletilých. Plán byl vypracován s pomocí odborníka oddělení psychologických služeb. Plán 



bude muset být ověřen, ale zřetelně vychází z výsledků výzkumu i poznatků odborné 

literatury.  

Práce Jany Šikorské splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě.  

Ida Viktorová  
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