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Úvod 

Výpovědi získané výslechem představují jeden z nejčastějších důkazních 

prostředků. Ačkoli se na počátku 20. století  na výslech dětí pohlíželo spíše skepticky, 

s tím, že děti nejsou příliš schopné podat věrohodnou výpověď,  výzkumy ukázaly, že 

děti mohou běžně podat věrohodnou výpověď.     

 Nicméně výslech dětí oproti výslechu dospělých osob vykazuje mnohá 

specifika, ať už se jedná o důkladnější přípravu výslechu, vyšší požadavky na odbornost 

a znalosti vyslýchajícího, včetně např. vyšší trpělivosti při vedení takového výslechu, 

ale také požadavky na prostředí, kde se takový výslech zejména mladších dětí provádí, 

použití zvláštních pomůcek atd.  V této práci se proto budu věnovat především těm 

odlišnostem, kterými se liší výslech dětí od dospělých osob.    

 Tato práce je rozdělena do úvodu, šesti kapitol, a závěru.  

V první kapitole se věnuji samotnému pojmu dítě a co se tímto pojmem rozumí 

nejen v českém právním řádu, ale i v některých mezinárodních dokumentech.  

V kapitole druhé  se zaměřuji na  poznatky z vývojové psychologie, které by 

mohly mít vliv na úspěšné vedení výslechu dětí. Jako je slovní zásoba, paměť, atd. 

 Výslech je specifická disciplína, proto se v  další kapitole věnuji obecně 

problematice výslechu z různých úhlů, z pohledu trestněprávního, kriminalistického a 

forenzně-psychologického.  U pohledu trestněprávního zejména kladu důraz na   

ustanovení právního řádu, která  se výslechu dotýkají obecně a která ustanovení se 

vztahují na výslech dítěte.   Z pohledu kriminalistiky jsem se zaměřila na přípravu 

výslechu, popis stádií výslechu a taktiku jeho provádění.      

 Ve čtvrté kapitole se věnuji výpovědi, která je cílem výslechu. Nejprve obecně a 

následně rozebírám jednotlivé fáze utváření výpovědi, s ohledem na rizika, která mohou 

mít na konkrétní výpověď vliv.         

 Následující kapitola, která je rozdělena do několika podkapitol se týká specifik 

samotného výslechu dětí.         

 Prostředí, kde se výslech provádí zejména u mladších dětí hraje významnou roli, 

proto se zde zaměřím na speciální výslechové místnosti, které se odlišují od běžných 

výslechových místností, ať už vybavením samotné místnosti, kde se výslech provádí 

nebo technickým zázemím. aby více vyhovovaly potřebám výslechu dětí.   
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 Dále se zaměřím na osobu vyslýchajícího, na kterého jsou kladeny vzhledem ke 

specifikům výslechu dětí vyšší nároky  než je tomu při výslechu dospělého.  Tyto 

nároky jsou nejen na jeho vlastnosti, jako jsou empatie a trpělivost, ale také na jeho 

znalosti z různých oborů. Velkou roli zde hraje i jeho důsledná příprava na výslech.   

 Zmíním se také o určitých odlišnostech předvolání a předvedení dítěte a 

mladistvého.            

 Poté se budu věnovat poučení dítěte a mladistvého před výslechem, které nelze 

provádět stejně jako u dospělých, ale je nutné ho přizpůsobit konkrétnímu dítěti podle 

jeho věku, vyspělosti i mentální úrovni.      

 Samostatnou podkapitolu věnuji způsobu kladení otázek dětem.  Zaměřuji se na 

způsob, jak dětem otázky klást i na otázky, kterých by se vyslýchající měl vyvarovat. 

 Dále popisuji demonstrační pomůcky, známé jako „Jája a Pája“.   

 Následující dvě podkapitoly popisují významnou roli audiovizuální techniky, 

která pomáhá při výslechu dětí. Zmíním se zejména o videozáznamu a videokonferenci. 

 Poslední kapitolu zaměřuji na sugestibilitu dětí,  věrohodnost, dále  se zabývám 

dětskou lží a důvody, které mohou vést k sebeobviňování a falešnému doznání.  

 V závěru své práce se budu věnovat z mého pohledu nejdůležitějším aspektům 

výslechu dětí.        
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1 Vymezení pojmu dítě v právních předpisech a 

mezinárodních dokumentech 

S pojmem dítě se můžeme setkat v řadě právních předpisů či mezinárodních 

dokumentů, ve většině bývá vymezen obdobně.      

 Podle čl. 1 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 (Sdělení Federálního 

ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb) se dítětem rozumí každá lidská bytost 

mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, který se na dítě vztahuje, není 

dosaženo zletilosti dříve.       

 Evropská úmluva o výkonu práv dítěte (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 54/2001 Sb. m. s.) ve svém článku 1 stanoví, že se použije na děti mladší 18 let. 

 Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) vymezuje pojem dítě v § 126 a to tak, že 

dítětem je osoba mladší osmnácti let, pokud tento zákon nestanoví jinak. Specifické 

jsou případy, kdy zákon poskytuje zvýšenou ochranu osobám mladším patnácti let 

[např. § 185 odst. 3 písm. a) ]. Speciálním případem, kdy předmětem útoku může být 

jen dítě, které si nemůže samo opatřit pomoc či dítě mladší tří let, je trestný čin opuštění 

dítěte nebo svěřené osoby podle § 195 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku.  

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zák. č. 218/2003 Sb.) rozlišuje mezi 

pojmy mládež, dítě mladší patnácti let a mladistvý. Dítětem mladším patnácti let je ten, 

kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku. Mladistvým se 

rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok
1
 a nepřekročil osmnáctý 

rok věku. Mládeží se pak rozumí obě tyto kategorie, tedy děti i mladiství.  Tento právní 

předpis upravuje obecné zásady, základy trestní odpovědnosti mladistvých a opatření, 

která jim mohou být ukládána za provinění, odchylky v trestním řízení, také postupy a 

opatření přijímaná vůči dětem mladším než patnáct let, jestliže se dopustily činu jinak 

trestného.          

 Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) naproti tomu v § 30 vymezuje pojem 

zletilost, která se nabývá dovršením osmnáctého roku věku, před nabytím zletilosti 

přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství a dále mluví o tom, že každý 

nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do 

                                                           
1
 Dovršením patnáctého roku věku se rozumí den následující po patnáctých narozeninách, totéž platí o 

dovršení osmnáctého roku věku.  
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povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.   

 Je třeba také uvést, že zákon o obětech trestných činů (zák. 45/2013 Sb.) pokládá 

dítě za jednu ze zvlášť zranitelných obětí a jako oběti jí přiznává určitá práva o kterých 

se budu zmiňovat v dalších kapitolách této práce.  
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2 Vývoj psychiky dětí a mladistvých z hlediska využití u 

výslechu 

 Je třeba mít na paměti, že výslech dětí má oproti výslechu dospělých svá 

specifika. Pro správné vedení výslechu by měl vyšetřovatel mít alespoň základní 

znalosti z oboru psychologie. Je třeba brát zřetel na osobité a jedinečné vlastnosti 

konkrétního dítěte a zároveň vzít v úvahu zákonitosti známé z psychologie společné 

všem dětem při jejich vývoji.         

 Je více způsobů jak popisovat vývoj psychiky, já jsem si pro účely této práce 

vybrala následující rozdělení do věkových skupin:      

  a) předškolní věk   3-6 (7) let      

  b)  mladší školní věk  6 (7) – 11 let     

  c)  starší školní věk  11-15 let     

  d) mladiství  15 – 18 let      

 a s těmito kategoriemi a jejich specifiky, které jsou podle mého názoru 

využitelné pro výslech, budu dále pracovat.   

2.1 Předškolní věk   3-6(7) let 

 V předškolním věku děti ještě mnohému dění nerozumějí, a tudíž je nedovedou 

správně interpretovat. Interpretují realitu tak, aby pro ně byla srozumitelná a přijatelná. 

Děti kombinují vzpomínky s fantazijními představami, ovlivněnými jak nezralostí, tak 

aktuálními potřebami a citovým laděním. 
2
 Dětské vzpomínky nejsou v tomto věku 

příliš přesné. Nejsou omezené na to, co se skutečně stalo, bývají kombinací 

zapamatovaného a dovozeného, vykonfabulovaného. Předškolní děti bývají značně 

sugestibilní, a proto jsou jejich vzpomínky snadno ovlivnitelné. 
3
 Dítě si vytváří vlastní 

pojetí události, individuálně typickým způsobem ji interpretuje. Podobně postupuje, 

když o ní vypráví. Ve značné míře se zde uplatňují jeho současné preference, dítě si 

obvykle zapamatuje to, co je nejvíc zaujme či na něj silně zapůsobí. 
4
 I velmi malé děti 

(kolem 3 let) jsou schopny si uchovat významnou událost v paměti v časovém intervalu 

                                                           
2
 M. VÁGNEROVÁ Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008 str. 182 

3
 tamtéž. 192 

4
  tamtéž str. 193 
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od šesti do deseti měsíců a při vhodně vedeném výslechu mohou poskytnout relevantní 

informace.
5
          

 Své vidění světa předškolní děti vyjadřují ve vyprávění, kresbě nebo hře.  

V kresbě již dokáže dítě něco konkrétního zobrazit. To, jak je kresba podobná 

zobrazovanému objektu, je závislé na rozvoji jeho schopností a dovedností i na dalších 

faktorech, jako je jeho emoční stav.  Kresba je zatím pojímána spíše jako vyjádření 

názoru dítěte na zobrazovaný objekt, co o něm ví a co se mu na něm zdá podstatné,  a 

proto v ní mohou být více zdůrazněny subjektivně významné znaky než jeho skutečná 

podoba. Na konci předškolního věku se dětské kresby stále více podobají skutečnosti.  
6

 Hra je dalším prostředkem, jak dítě může vyjádřit své vidění reality. Poskytuje 

mu možnost sebevyjádření, k porozumění vlastním prožitkům. Je pro dítě přirozená. I 

proto je vhodné při výslechu takto malých dětí, ale nejen jich, použít demonstrační 

pomůcky Jája a Pája (dále kapitola 5.8 Demonstrační pomůcky Jája a Pája)  

 Pojem času se rozvíjí u dětí pomalu. Předškolní děti mají sklony přeceňovat 

délku časového intervalu, podobně jako přeceňují vzdálenost v prostoru. Jak důležité je 

toto zohlednit při výslechu, ukazuje následující příklad z vyšetřovatelské praxe. Pětiletý 

chlapec byl vyslýchán jako svědek trestného činu pohlavního zneužívání své sestry 

neznámým mužem. Při výslechu uvedl, že situaci pozoroval asi po dobu 25 minut. Po 

čase byl zadržen recidivista, který byl v době činu pozorován poblíž místa události. 

Postižená ho nepoznala, neboť ke zneužití došlo ve sklepních prostorách za špatné 

viditelnosti, nezletilý svědek ho však při rekognici označil jako jediného možného 

pachatele. Obviněný prokázal své alibi tak, že v průběhu inkriminovaného dne mohl 

dokázat veškerou svou činnost až na několik mezer v trvání 5 až 10 minut. Byly zde tedy 

vážné rozpory mezi časovými údaji svědka a obviněného, a proto byl vyžádán znalecký 

posudek nezletilého, zaměřený zejména na jeho schopnost rozlišovat časové úseky. Při 

psychologickém vyšetření byl chlapec dvacetkrát v různých časových intervalech 

dotazován, jak dlouho trvá činnost, jíž se právě věnuje. Ve všech údajích bylo zjištěno 

nadhodnocování časových úseků. Pokud se jednalo o řádově minutové intervaly, 

nadhodnocoval je chlapec průměrně o 60 %, desetiminutové intervaly nadhodnocoval 

asi o 50 %. Objektivně hodnotil až hodinové úseky. Závěr posudku byl tedy formulován 

                                                           
5
 L. ČÍRTKOVÁ Výslech dítěte a jeho úskalí; Právo a rodina 3/2010 

6
  VÁGNEROVÁ Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008 str. 183 -185 
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tak, že u svědka nelze spoléhat na objektivní odhad kratších časových úseků a 

věrohodnost v této oblasti je snížena. Vyšetřovatel tedy nespoléhal na časové údaje 

obsažené ve výpovědi nezletilého a pomocí dalších důkazů později vinu obviněného 

prokázal. 
7
          

 U předškolních dětí se někdy objevuje tzv. bájná lhavost. Jde o barvité až 

dramatické líčení určité události, často zcela vymyšlené, v niž vyprávějící dítě hraje 

hlavní roli, aby si vydobylo pozornost okolí. Líčení může vypadat velmi věrohodně. 
8
 

 Morálka je u předškolního dítěte heteronomní, je určována druhými, příkazy a 

zákazy dospělých, zejména rodičů. Mravní hodnocení je závislé na autoritě dospělého, 

dítě ještě nemá vlastní názor, dospělí určují, co je správné a co špatné, co je spravedlivé 

a co nespravedlivé. 
9
  

2.2 Mladší školní věk 6(7) – 11 let 

Nástup do školy je pro dítě důležitým předělem, samo dítě po nástupu do školy ví, 

že se něco podstatného změnilo.        

 Uvažování mladších školáků se již řídí základními zákony logiky, i když na 

začátku školního věku ještě není logické uvažování dítěti natolik vlastní a funguje 

především ve známých či srozumitelných situacích. Myšlení se váže na realitu, dítě 

dovede přemýšlet o něčem určitém, co zná, i když objekt není přítomen. Ve svých 

úvahách vychází především z vlastní zkušenosti. Dítě v tomto věku chce poznat 

skutečný svět, jaký je i podle jakých pravidel funguje. 
10

    

 Krátkodobá i dlouhodobá paměť začíná být v tomto věku stabilnější. 

 Dítě se učí znát hodiny a pojem času se zpřesňuje, dovede popsat události podle 

sledu, v jakém k nim došlo a již dokáže odhadnout délku trvání určitého dění, i když 

jeho odhad je zatím nepřesný.       

 Ve školním věku se také výrazně vyvíjí řeč, roste slovní zásoba, délka a složitost 

vět a souvětí a stavba vět i užití gramatických pravidel postupují celkově na vyšší 

úroveň. Už na začátku školní docházky je počet slov, která dítě aktivně užívá nebo jim 

                                                           
7
 převzato z článku M. KACAFÍRKOVÉ Věrohodnost výpovědí nedospělých a mladistvých osob v trestním 

řízení; Právo a rodina 2/2001  
8
 PAVLOVSKÝ P. Soudní psychiatrie a psychologie, Grada 2009 str. 33 

9
 J. LANGMEIER, D. KREJČÍŘOVÁ Vývojová psychologie; Grada 2006, 2. vydání str. 132 a 133 

10
  M. VÁGNEROVÁ Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008, str. 241-243 
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pasivně rozumí značný a stále stoupá. Příhoda (1963) uvádí studii Divokého, který na 

základě zkoušky sestavené z výběru slovníku Váši a Trávníčka dospěl k tomu, že 

průměrný počet osvojených slov u dětí sedmiletých je 18 633 slov, děti jedenáctileté 

znají průměrně 26 468 slov a děti patnáctileté 30 263 slov
11

.  Řada výzkumů také uvádí 

rozdíl ve vývoji řeči u dívek a chlapců. Dívky začínají mluvit v průměru o něco dříve a 

ještě ve věku 11-13 let dosahují lepších výsledků v testech verbálních schopností.
12

 I v tomto mladším školním období je pro dítě ještě velmi důležitá hra. Formy hry 

jsou ještě podobné jako v předškolním období, ale její projevy jsou bohatší a více se 

přibližují reálné skutečnosti.         

 Morálka se kolem sedmého až osmého roku stává autonomnější, dítě uznává 

určité jednání za správné či nesprávné samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého, 

na jeho názor či příkaz. Až do počátku období dospívání je tato morálka rigidní, 

stanovené zásady platí pro všechny stejně a bez rozdílu. 

2.3  Starší školní věk 11-15 let  

Toto období bývá označováno jako raná adolescence. Dochází ke změně způsobu 

myšlení, dospívající je schopný uvažovat abstraktně, a to i ve variantách, které reálně 

neexistují.  Je schopen pracovat s obecnými abstraktními pojmy. Už chápe pojmy jako 

je spravedlnost, právo, pravda apod. Mění se způsob manipulace s informacemi, při 

řešení problému uvažuje o alternativních řešeních. Dítě hlouběji proniká k podstatě 

věci, odlišuje již podstatné znaky od nepodstatných.    

 V oblasti vývoje řeči dále roste slovní zásoba (viz výzkum výše), větná stavba 

začíná být složitější, roste i celková schopnost vyjádření se.    

 V komunikaci s dospělými může docházet ke konfliktům, dospívající chce být 

brán jako rovnocenný a pokud se mu zdá, že tomu tak není, často nechce dál 

komunikovat nebo provokuje. Názory dospělých bere často jako zastaralé a hloupé. 

Komunikace s vrstevníky probíhá odlišně. Vytvářejí si vlastní styl, používají určité 

obraty, preferují některá slova, mají odlišná oslovení, rádi používají hrubší a slangové 

výrazy. 
13

          

                                                           
11

 Ke škodě věci zde autor neuvádí, co přesně myslí osvojenými slovy.  
12

  J. LANGMEIER, D. KREJČÍŘOVÁ Vývojová psychologie, 2. vydání; Grada 2006, str. 122 - 123 
13

 M. VÁGNEROVÁ Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum 2008 str. 393 - 394 
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 Kolem jedenácti až dvanácti let proniká většina dětí hlouběji do podstaty 

mravního hodnocení a přihlíží i k motivům jednání, bere ohled na situaci a na vnější 

podmínky i vnitřní pohnutky. 
14

       

 Dospívající si vytváří vlastní názor na obecně platné hodnoty a sám si vybírá 

hodnoty a normy, kterými se bude řídit.      

 V období dospívání se mění citové prožívání, což souvisí s hormonální 

proměnou. Projevuje se to kolísavostí emočního ladění, větší labilitou, časté jsou 

přecitlivělé reakce. Emoční reakce jsou nápadnější a vzhledem k podnětům jsou často 

nepřiměřené. Citové prožitky mohou být velmi intenzivní, bývají však spíše krátkodobé 

a proměnlivé. Proto je velmi těžko předvídatelné, jakým způsobem děti zareagují příště. 

Změna emočního prožívání se může navenek projevovat větší impulzivitou a 

nedostatkem sebeovládání.  Přecitlivělost a častá změna nálad dospívajících je 

v mezilidských vztazích rušivým elementem a přispívá ke vzniku konfliktů. 
15

 

 V tomto věku se dítě snaží o osamostatnění od rodiny, stále větší význam pro něj 

začínají mít vrstevníci, kteří řeší podobné problémy a jsou s ním v rovnocenném 

postavení, sdílí s ním názory, hodnoty, normy i způsob života.  Složení a velikost těchto 

skupin se mění v průběhu dospívání. Nejdříve jsou preferovány především skupiny 

složené z jedinců stejného pohlaví, okolo 13. roku se již vytvářejí skupiny smíšené. 

 U některých dětí asi po 10. až 11. roce je možné sledovat hysterické rysy. Tyto 

děti často nenuceně vyprávějí, co prožily, ale jimi popsané situace se vymykají normálu, 

často jsou senzačního rázu. Děti se do vyprávění často vžijí tak, že mu nakonec samy 

uvěří.  Cílů dosahují pláčem, podvody, lží, často vzplanou nebo se rozčílí. Tyto rysy se 

častěji vyskytují u dívek než u chlapců. U dívek to může vést i k nařčením z pohlavního 

zneužívání, která se zdají být velmi věrohodná.  Příkladem může být. čtrnáctiletá dívka, 

která ohlásila, že byla pohlavně zneužita bratrem druha své matky. Zneužití popsala do 

detailů a při popisování byla velmi rozrušená, chvěla se a plakala. Obviněný vše popřel. 

K dalšímu výslechu již dívka dorazila s úsměvem. Při tomto výslechu se vyskytly 

rozpory mezi její dřívější výpovědí a opětovným líčením události. Když na to byla 

vyšetřovatelem upozorněna, dívka odpověděla, že si všechno vymyslela, protože 

dotyčného muže nenáviděla. Poté následovala řada nadávek a dívka se dostala do 

                                                           
14

  J. LANGMEIER, D. KREJČÍŘOVÁ Vývojová psychologie, 2. vydání; Grada 2006, str. 132 a 133 
 
15

 M. VÁGNEROVÁ Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008, str. 340 a 341 
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silného hysterického afektu. Později psychologovi uvedla, že chtěla s obviněným 

navázat vztah, ale byla odmítnuta, za což ho začala nenávidět. Poté dlouho připravovala 

plán, jak mu co nejvíc ublížit a později ho obvinila z pohlavního zneužití.
16

 

2.4 Mladiství   15-18 let 

 Z hlediska vývojové psychologie lze toto období nazvat pozdní adolescencí, je 

fází přechodu do dospělosti.          

 Důležitá změna nastává na začátku tohoto období přechodem ze základní školy 

na školu střední, popřípadě na učební obor. Mění se okruh spolužáků, zvyšuje se 

náročnost požadavků na jedince ze strany nové školy.     

 Styl myšlení se v tomto období zásadně nemění. Mladiství umí lépe používat 

formálních operací. Pro tuto fázi je typická flexibilita a schopnost používat nové 

způsoby řešení. Často dávají přednost řešení, které je logicky správné, ale neberou 

v úvahu komplexnost dané situace a její kontext. Jejich řešení bývají radikální. Mohou 

být nová a netradiční, ale často jsou i ukvapená a necitlivá. Dávají přednost 

jednoznačným, zásadním a rychlým řešením.  Úsudek bývá v tomto období ovlivněn 

emocemi, mladistvý se dovede nadchnout a nadšení ovlivní i jeho úvahy, mohou je 

ovlivnit však i negativní emoce jako je vztek či smutek.  
17

   

 Mladiství mají často sklon vnímat svět černobíle a odmítají kompromis, ve 

kterém vidí polovičatost či dokonce zbabělost. Proto často velmi citlivě vnímají 

jakýkoliv náznak nespravedlnosti, zdůrazňují absolutní upřímnost mezi lidmi. 
18

 

 Na konci tohoto období dochází k hormonálnímu vyrovnání a mladiství již 

nejsou tak náladoví a citově labilní.        

 Vliv vrstevnické skupiny je na vrcholu okolo patnáctého až šestnáctého roku 

věku. Potom se vliv party snižuje. U starších mladistvých již nejde o nekritický obdiv a 

přijímání všeho, co skupina proklamuje. Jedinci jsou vyspělejší a ze závislosti na partě 

se odpoutávají, spíše si vytvářejí individuální vztahy. Členství v partě už pro ně není tak 

                                                           
16

 KACAFÍRKOVÁ M. Věrohodnost výpovědi nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení (2. část), 
Právo a rodina 3/2010 
17

 VÁGNEROVÁ M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008, str. 338   
18

 LANGMEIER j. KREJČÍŘOVÁ D., Vývojová psychologie, Grada, 2006, 2. vydání, str. 162 



13 
 

důležité, více se spoléhají na vlastní názor. 
19

     

 U některých jedinců lze pozorovat inklinace k agresivnímu chování. Pokud jsou 

přesvědčeni o oprávněnosti takového jednání, dokážou se chovat krutě a bezcitně a 

často se sdružují s podobně smýšlejícími vrstevníky. Častější a intenzivnější agresivní 

chování se začíná objevovat již v období puberty, svého vrcholu dosahuje okolo 17. 

roku věku a po 20. roce pomalu klesá. 
20

       

 Pro toto období je typická i potřeba riskovat a překračovat stanovené hranice, 

hledat, kde leží meze vlastních možností. Mladiství vyhledávají intenzivní prožitky, 

jako je rychlá jízda, zlézání vysokých vrcholů či potápění do hloubek. Cílem je 

dosáhnout maxima, prožít si velké vzrušení. Jejich touha po nové a intenzivní 

zkušenosti může vést k experimentaci s drogami, nejčastěji s marihuanou. 
21

 

 Trestná činnost páchaná mladistvými je typicky páchaná ve skupině, často pod 

vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které mladistvým dodávají odvahu a zvyšují 

jejich agresivitu. O připravované trestné činnosti, či již spáchané trestné činnosti  se 

často mladistvý svěřuje svým kamarádům nebo členům party, může si u nich také 

zajišťovat alibi po spáchání trestné činnosti. Pokud dojde k recidivě, mladiství často volí 

stejný způsob spáchání.  U mládeže dominuje majetková trestná činnost, zejména 

krádeže, krádeže kapesní či krádeže vloupáním. Následuje násilná kriminalita, u které 

se objevuje stoupající brutalita pachatelů, většinou páchaná ve skupině pod vlivem 

alkoholu. Časté je i výtržnictví a mravnostní kriminalita. Objevuje se i trestná činnost 

s rasovým a národnostním podtextem, která se projevuje verbálními útoky, projevy 

sympatií a podpory především fašistické ideologie, šíření národnostní, rasové a 

náboženské nesnášenlivosti či násilí. Další typickou trestnou činností je také drogová 

kriminalita, která spočívá zejména v šíření toxikománie či nedovolené výrobě a držení 

omamných a psychotropních látek. 
22

 

  

                                                           
19

 VÁGNEROVÁ M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání, Karolinum, 2008, str. 378 
20

  tamtéž , str. 401   
21

 tamtéž str. 415 
22

 V. Porada a kol., Kriminalistická metodika vyšetřování, Plzeň, Aleš Čeněk, 2007, str. 170-173 
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3 Obecně k problematice výslechu 

Obecně můžeme na výslech pohlížet jako na specifickou metodu, pro jehož 

provádění  se využívá poznatků získaných z kriminalistiky a forenzní psychologie při 

současném dodržování příslušných ustanovení právních předpisů.   

 Provádění výslechu  je upraveno v několika právních předpisech, jako je zákon 

č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád či zákon č. 

141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). Pro účely této práce se budu 

zabývat především úpravou v trestním řádu.  

3.1 Trestněprocesní aspekty výslechu 

Trestní právo procesní upravuje pr. rámec výslechu. Uvádí zákonné podmínky, 

které musí být dodrženy při provádění výslechu, aby mohlo výpověď v něm získaná být 

použita  jako důkaz.       

 V následujícím textu se budu zabývat ustanoveními právního řádu, nejprve 

ustanoveními, které se dotýkají výslechu obecně a poté ustanoveními, která jsou dle 

mého názoru, důležitá pro výslech dítěte a mladistvého.   

3.1.1 Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb.) 

Trestní řád upravuje provádění výslechu obviněného , svědka i znalce.  

 § 90 se týká předvolání a předvedení svědka, § 98 TŘ pak předvolání a 

předvedení svědka.  Výslech obviněného upravují ustanovení Trestního řádu v § 91-

95. § 92 uvádí, že výslech obviněného se má konat tak, aby poskytl úplný a jasný obraz 

o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být žádným způsobem 

donucován k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost.  

V odstavci druhém je právo obviněného na to, aby se mohl vyjádřit k obvinění, zejména 

souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění (tzv. monologická část 

výslechu), uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich 

důkazy. Odstavec třetí téhož ustanovení se pak týká dialogické části výslechu, 

obviněnému mohou být k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a 
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rozporů, kladeny otázky. Ty musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání 

klamavých a nepravdivých okolností a nesmí v nich být naznačeno, jak na ně 

odpovědět.           

 U svědka ustanovení § 100 TŘ, které zakládá  právo odepřít výpověď jako 

příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, 

partner a druh. Dále pokud by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, 

svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, 

manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo 

obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.    

 V § 101 odst. 1 se týká poučení svědka, v poslední větě tohoto ustanovení je pak  

uložena povinnost poučit přiměřeně věku, je-li vyslýchána osoba mladší než patnáct let. 

 V ustanovení § 102 TŘ pak upravuje podmínky výslechu osoby mladší osmnácti 

let jako svědka o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo 

nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj. Je zde požadavek, aby výslech byl 

prováděn zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby ho už v dalším řízení nebylo třeba 

opakovat. Dále upravuje přibrání orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné osoby 

mající zkušenosti s výchovou mládeže. Přibráni mohou být i rodiče, pokud by to mohlo 

přispět k správnému provedení výslechu. Osoby, které byly přibrány, mohou navrhnout 

odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho 

přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo 

nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Orgán činný v trestním řízení 

takovému návrhu vyhoví, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení. V odstavci druhém téhož 

ustanovení je stanoveno, že taková osoba má být vyslechnuta znovu jen v nutných 

případech.  V odstavci třetím je upraveno, že osobě mladší než 18 let lze klást otázky 

jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení. Smyslem tohoto ustanovení je, 

aby po obsahové stránce nebylo nutné výslech osoby mladší osmnácti let opakovat. 

 Dalším důležitým ustanovením trestního řádu, které můžeme vztáhnout na 

výslech dětí je § 92 odst. 3. Toto ustanovení obsahuje zákaz otázek kapciózních a 

sugestivních.  Kapciózními otázkami se rozumí otázky, které jsou záměrně formulované 

tak, aby vyslýchaná osoba nepoznala jejich pravý smysl. Je tím proti své vůli svedena 
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k odpovědi, kterou by jinak neučinila.  Sugestivní jsou pak otázky, které obsahují 

odpověď, kterou si vyslýchající přeje slyšet.
23

  

3.1.2 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zák. č. 218/2003 

Sb.) 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení § 42 uvádí, že mladistvý má 

právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. 

V dalším odstavci téhož ustanovení je pak uvedeno, že mladistvý musí mít obhájce (tzv. 

případ nutné obhajoby) a to od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle 

tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných 

a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm 

zajistit.           

 V dalších ustanoveních tohoto zákona (§ 43 a 44) je upraveno právo zákonného 

zástupce zvolit mladistvému obhájce, pokud mu ho nezvolí, může mu ho zvolit jeho 

příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh, i zúčastněná 

osoba. Mohou tak učinit i proti jeho vůli.       

 Naproti tomu děti mladší patnácti let  právo nutné obhajoby zakotvené nemají. 

Podle ustanovení § 158 odst. 5 TŘ má každý právo při podání vysvětlená na právní 

pomoc advokáta. Je-li vysvětlení požadováno od nezletilého, je třeba o úkonu předem 

vyrozumět jeho zákonného zástupce. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit 

a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Právo na advokáta ale není srovnatelné 

s nutnou obhajobou. Advokát, který poskytuje právní pomoc, nevystupuje v roli 

obhájce. Povinné zastoupení advokátem je poskytnuto dětem mladším patnácti let 

v souladu s § 91 odst. 2 ZSM až pro řízení před soudem pro mládež.  To kritizuje Liga 

lidských práv a poukazuje na skutečnost, že Výbor OSN pro práva dítěte
24

 vyjádřil 

znepokojení nad tím, že dětem mladším 15 let, navzdory tomu, že nejsou trestně 

odpovědné, nejsou v řízení o činu jinak trestném zajištěna procesní práva spojená se 

standardním trestním řízením,  a Českou republiku vyzval, aby přijala potřebné zákonné 

                                                           
23

 J. Jelínek, Trestní právo procesní, 3. vydání, Leges, 2013, str. 408 
24

 Podobně kritizoval Českou republiku Výbor OSN pro lidská práva v Závěrečném doporučení Výboru 
OSN pro lidská práva po projednání Třetí periodické zprávy České republiky o plnění závazků 
vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze dne 22.8.2013, odst. 20, In 
Systémové doporučení Ligy lidských práv, č. 10, 2014, str. 9 
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změny za účelem nápravy tohoto stavu. 
25

     

 Ustanovení § 57 ZSM se týká výslechu obviněného mladistvého a ukládá 

povinnost postupovat ohleduplně a šetřit jeho osobnost.   

3.1.3 Zákon o obětech trestných činů (zák. č. 45/2013 Sb) 

 Podle § 17 tohoto zákona má oběť právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního 

řízení, i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná 

opatření k zabránění kontaktu s osobou, kterou označila za pachatele, která je podezřelá 

ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení. V odstavci druhém se 

pak uvádí, že příslušné orgány jsou povinny žádosti vyhovět, pokud se jedná o zvlášť 

zranitelnou oběť a nevylučuje to povaha prováděného úkonu. Nelze-li této žádosti 

vyhovět, protože to vylučuje povaha prováděného úkonu, jsou příslušné orgány povinny 

učinit vhodná patření, aby se oběť nedostala do kontaktu s touto osobou.   

 § 18 pak upravuje ukládání otázek směřujících do intimní oblasti vyslýchané 

oběti a to tak, že tyto otázky lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto otázka je třeba klást zvlášť šetrně a po 

obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. 

Jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, 

osobním zkušenostem a psychickému stavu oběti.V odstavci druhém je dále upraveno 

právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky, ta se poznamená do protokolu, o 

důvodnosti rozhoduje vyslýchající orgán.       

 V § 19 je uvedeno, že oběť může žádat, aby byla v přípravném řízení 

vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví.  Žádosti zvlášť zranitelné oběti je 

nutné vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody. Tyto důležité důvody se poznamenají 

do protokolu o úkonu.  V dalším odstavci tohoto ustanovení je uvedeno, že zvlášť 

zranitelná oběť, může také žádat, aby v případě potřeby tlumočení její výpovědi, byl 

přibrán tlumočník stejného nebo opačného pohlaví. Orgán činný v trestním řízení 

žádosti vyhoví, ledaže nelze provedení úkonu odložit nebo tlumočníka požadovaného 

pohlaví zajistit.  Toto ustanovení se užije obdobně i pro podání vysvětlení podle jiného 

                                                           
25

Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte přijata po projednání Třetí a čtvrté periodické 
zprávy České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte ze dne 17.6.2011, odst. 
69(b) a 70(b) IN Soudnictví ve věcech dětí mladších patnácti let, Systémové doporučení Ligy lidských 
práv. č. 10, 2014, str. 9  
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právního předpisu.          

 V § 20 se tento zákon upravuje podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných 

obětí. V odstavci prvním se stanoví, že tuto oběť je v trestním řízení nutné vyslýchat 

obzvlášť citlivě a s ohledem na konkrétní okolnosti, které ji činí zvlášť zranitelnou. 

V dalším odstavci je uvedeno,že je-li to možné, výslech zvlášť zranitelných obětí 

v přípravném řízení provádí osoba k tomu vyškolená a dále je-li obětí dítě, výslech 

v přípravném řízení provádí vždy osoba k tomu vyškolená s výjimkou případů, kdy se 

jedná o úkon neodkladný a vyškolenou osobu nelze zajistit. V odstavci třetím je dále 

stanoveno, že výslech zvlášť zranitelné oběti se provádí tak, aby později nemusel být 

opakován a v případě dalšího výslechu před stejným orgánem je vyslýchajícím 

zpravidla stejná osoba, pokud tomu nebrání důležité důvody.  V dalším odstavci je 

uvedeno, že nepřeje-li si zvlášť zranitelná oběť bezprostřední kontakt s osobou, proti níž 

se trestní řízení vede, učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, potřebná opatření, aby 

k takovému vizuálnímu kontaktu nedošlo, zejména se využívá audiovizuální techniky, 

je-li to technicky možné. Přitom je třeba zajistit, aby nebylo porušeno právo na 

obhajobu.           

 V následujícím paragrafu tohoto zákona  je upraveno právo oběti, aby ji 

k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. Důvěrníkem je 

fyzická osoba, kterou si oběť zvolí. Poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou, 

pomoc. Může být zároveň i zmocněncem oběti. Důvěrník však nemůže zasahovat do 

průběhu úkonu. Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu je možné jen výjimečně, jestliže 

by jeho účast narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení účelu úkonu. Pokud byl 

důvěrník vyloučen, je potřeba oběti umožnit, aby si zvolila jiného.   

3.2 Kriminalistické aspekty výslechu 

 V této kapitole se budu věnovat problematice výslechu z kriminalistického 

pohledu obecně. 

Výslechem 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 
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práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího. 
26

    

 Podstatou výslechu je získání informací uložených ve vědomí člověka. Půjde 

především o informace související se spácháním trestných činů popřípadě souvisejících 

s jiným důležitými skutečnostmi, které získáváme pomocí určitého, zákonem 

upraveného a kriminalistickou taktikou doporučeného postupu.  
27

 

 Výslechy je možné klasifikovat podle různých hledisek. 

Jedním z kritérií je postavení vyslýchané osoby. 
28

 Podle tohoto postavení lze 

výslechy rozdělit na vyžadování potřebných vysvětlení, výslech svědka, výslech znalce, 

výslech podezřelé zadržené osoby, výslech obviněného a výslech obžalovaného. 

Důležitým kritériem pro určení taktiky výslechu je vztah vyslýchané osoby 

k vlastní výpovědi. Podle tohoto kritéria můžeme rozlišovat:  

 výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu a jejichž úmysl se kryje 

s nastalým následkem. Jde o situaci, kdy vyslýchaná osoba chce vypovídat 

pravdivě, pravdivě vypovídá a její výpověď je relativně úplná. 

 výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu, avšak úmysl se z některých 

objektivních nebo subjektivních důvodů s nastalým následkem nekryje. Jde 

o situaci, kdy vyslýchaná osoba chce vypovídat pravdivě, ale její výpověď je 

nepřesná, neúplná a v některých aspektech je v rozporu s objektivně 

zjištěnými fakty.  

 výslech osob, které nechtějí vypovídat pravdivě. 
29

 
30

  

Dalším kritériem podle kterého lze rozdělit výslech jsou osobnostní specifika 

vyslýchaných osob, pak lze rozlišovat výslech dětí, výslech mladistvých, výslech 

dospělých, výslech mentálně postižených, výslech nemocných, výslech zraněných 

apod.
31

 

Každý z druhů výslechu má svá specifika a ta je třeba je zohlednit při volbě 

taktiky výslechu. 

                                                           
26

 J. Musil, Z. Konrád, L. Suchánek, Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, Praha 
2004,  str, 327 
27

 M. Němec, Kriminalistická taktika pro policisty, Praha, 2004, Eurounion, str. 181 
28

 J. Musil, Z. Konrád, J. Suchánek Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck 2004 
29

 Tamtéž 
30

 J. Spurný, Psychologie výslechu, Portál, 2003, str. 19 
31

 I. Gillernová, H. Boukalová a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie, Univerzita Karlova 
v Praze, Karolinum, Praha 2006 
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3.2.1 Příprava výslechu 

Přípravu lze rozdělit do dvou etap, obsahové přípravy a organizačně-materiální 

přípravy.
32

   

a)  Obsahová příprava   

Obsahová příprava výslechu je tvořená fází analytickou a syntetickou. 

Analytická fáze přípravy výslechu obsahuje analýzu znalostí, schopností a psychického 

stavu vyslýchajícího, tedy určitá sebereflexe vyslýchaného, zda je schopen vést 

konkrétní výslech. Dále zahrnuje analýzu dosud shromážděných materiálů jako jsou 

protokoly o dosud vykonaných úkonech, zajištěné stopy, věcné a listinné důkazy, 

znalecké posudky a odborná vyjádření,  jakož i analýzu osobnosti vyslýchaného.  

 Před samotným výslechem je  třeba o vyslýchaném získat, co nejvíce informací. 

Získat je lze z rejstříku trestů, znaleckých posudků, lékařských zpráv, zprávy 

z pracoviště, bydliště či školy, ale také v úvodním stadiu výslechu. Vyslýchající si tím 

udělá obrázek o charakteru vyslýchaného, jeho intelektu, vlastnostech, koníčcích či 

prostředí, ve kterém žije. Všechny tyto informace pomohou vyslýchajícímu zvolit 

vhodný přístup k vyslýchanému a určit si taktické postupy k získání výpovědi a 

přizpůsobit kladení otázek. 
33

        

 Syntetická fáze přípravy zahrnuje volbu taktických záměrů vedení výslechu a 

vypracování plánu výslechu. Taktické záměry obsahují zejména určení, co bude 

předmětem a cílem výslechu, určení vhodného místa, kde se výslech bude odehrávat 

(např. použití speciální výslechové místnosti),  určení pořadí jednotlivých výslechů, 

pokud je nutné vyslýchat větší počet osob, určení pořadí otázek, které budou kladeny 

vyslýchajícímu atd.
34

          

 Podoba plánu výslechu záleží především na složitosti případu či výslechu a také 

na schopnostech vyslýchajícího.
35

 Zejména u složitějších případů může mít plán 

písemnou podobu, ale mohou to být značky ve spisovém materiálu či podtržená slova. 

                                                           
32

 J. Straus a kol., Kriminalistická taktika, 2. vydání, Plzeň 2008, Aleš Čeněk, str. 108 
33

 I. Gillernová, H. Boukalová a kolektiv, Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie, Univerzita 
Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, str. 181 
34

 J. Straus a kol, Kriminalistická taktika, 2. vydání, Plzeň 2008m Aleš Čeněk, str. 109 
35

 J. Musil, Z. Konrád, J. Suchánek, Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, C.H.Beck, 
2004 str. 329-330tamtéž str. 329 an.  
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Je spíše orientační pomůckou, reakce a postoje vyslýchaného, mohou být jiné, než se 

očekávalo při vypracování plánu, pak  je nutné taktiku změnit.   

b) Organizačně-materiální příprava 

U přípravy výslechu nelze zapomenout na význam a vliv prostředí. Proto je v této 

části vhodně zvolit výslechové prostředí, To lze chápat ve dvou rovinách, jako vnější 

nebo vnitřní výslechové prostředí.       

 Vnějším výslechovým prostředím je místo, kde výslech probíhá. Může jím být 

kancelář vyslýchajícího, výslechová místnost a v odůvodněných případech je možný i 

výslech v bytě, ve zdravotnickém zařízení apod.       

 Za vnitřní výslechové prostředí lze označit atmosféru výslechu ve výslechové 

místnosti.  Je ovlivněna řadou různých faktorů jako je např. zařízení místnosti, osvětlení 

či teplota v místnosti. Pokud je atmosféra u výslechu příjemnější, působí pozitivně na 

psychiku vyslýchané osoby a tím i na celý výslech,  proto je také vhodné zařídit, aby 

nedocházelo po dobu výslechu k rušivým vlivům, jako je např. klepání na dveře či 

zvonění telefonu.  

 Dále do této fáze lze zařadit určení konkrétního okruhu osob přítomných při 

výslechu, kromě vyslýchajícího a vyslýchaného to může být zapisovatelka, obhájce, 

tlumočník, zákonný zástupce či psycholog apod.      

 Je nutné také zvolit a připravit potřebné technické prostředky, přezkoušet je a 

zkontrolovat např. i jejich náplně, pásky apod.      

 Organizační zajištění výslechu pak spočívá v zajištění účasti všech účastníků 

výslechu, zajištění technických prostředků, kterých je třeba při výslechu použít, 

v uplatnění taktických záměrů a dodržení plánu výslechu.
36

  

3.2.2 Stadia výslechu  

Samotný výslech kriminalistika v souladu s trestním řádem, rozlišuje na tři stadia 

výslechu a to úvodní stadium výslechu, stadium souvislého líčení (monolog) a stadium 

otázek a odpovědí (dialog) .  

Úvodní stadium začíná přivítáním vyslýchaného. Následuje ověřování totožnosti 

vyslýchané osoby a její seznámení s předmětem a důvodem výslechu, a jeho procesním 

                                                           
36

 J. Straus a kol, Kriminalistická taktika, 2. vydání, Plzeň 2008m Aleš Čeněk, str. 109-110 
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postavením. U obviněného se zjišťují také jeho rodinné a majetkové poměry a 

předcházející tresty.  V závěru úvodní části je vhodné vést rozhovor na obecné téma, to 

vede k navázání kontaktu, ale i otipování vyslýchaného, prověření jeho intelektu a 

osobnosti. Vyslýchaný je v této fázi také vhodně poučen o jeho právech a povinnostech 

podle zákonných ustanovení.Tato fáze vyslýchajícímu umožňuje vytvořit si úsudek o 

osobnosti vyslýchaného, o postoji, který má vyslýchaný k věci a navázat psychologický 

kontakt s vyslýchaným.    

Ve stadiu souvislého líčení je vyslýchaná osoba vyzvána, aby vyprávěla, co je jí 

známo o věci. Smyslem je, aby osoba spontánně vypovídala o tom,  co považuje za 

důležité, co vnímala svými smysly, popřípadě jaké informace se dozvěděla od jiných 

osob. V tomto stadiu se nedoporučuje vyslýchaného přerušovat, leda by vyslýchaný 

odbočil od tématu. Ale může být požádán, aby některé věci blíže popsal nebo objasnil.  

V průběhu vyprávění vyslýchající analyzuje výpověď, dělá si obrázek o pravdivosti 

výpovědi, o vztahu vyslýchaného k věci nebo k účastníkům dané události atd.  

Ve stadiu dialogu probíhá výslech kladením otázek a získávání odpovědí na ně. 

Navazuje na předchozí fázi souvislého vyprávění, spontánní výpověď doplňuje, 

zpřesňuje, konkretizuje a prověřuje. Otázky by měly být krátké a srozumitelné a 

kladené takovým způsobem, aby na ně vyslýchaná osoba mohla odpovědět s určitostí a 

jednoznačně .Při kladení otázek se vyslýchající musí vyvarovat otázkám sugestivním a 

kapciózním. 
37

  

3.2.3 Taktika výslechu 

Taktika výslechu představuje výběr a aplikaci nejvhodnějších taktických postupů 

pro získání výpovědi v konkrétní výslechové situaci.   

 Za základní taktické postupy, které se používají u každého výslechu lze 

považovat formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným a 

analýza výpovědi v průběhu výslechu.       

 V případě potřeby lze aplikovat další taktické postupy, kterými jsou poskytování 

pomoci vyslýchanému při vybavení zdánlivě zapomenutého nebo působení na 

vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě nebo vypovídat odmítá.
38

 

                                                           
37

 J. Straus a kol, Kriminalistická taktika, 2. vydání, Aleš Čeněk, 2008, Plzeň, str. 111-112 
38

 tamtéž, str. 113 
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c) Formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným 

 O efektivitě výslechu značnou měrou rozhoduje navázání vhodného 

psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným. Za nejvýznamnější 

faktory, které  formování kontaktu ovlivňují jsou považovány:  

 vhodný způsob zajištění přítomnosti vyslýchaného;  

  vhodné vnější výslechové prostředí a formování vhodné výslechové 

situace,  

 osobnost vyslýchajícího,  

 vhodné formy seznámení s předmětem výslechu a s procesním postavením 

vyslýchaného, a s tím souvisejícími právy a povinnostmi, 
39

 

 volby vhodného psychologického přístupu podle zvláštností osobnosti 

vyslýchaného. ,  

 slušné a korektní vystupován, vyjadřování a úprava zevnějšku 

vyslýchajícího
40

 

Vyslýchaného lze předvolat písemně
41

, osobně nebo telefonicky.  Je třeba zvolit 

vhodný způsob předvolání vzhledem ke konkrétní osobě, jejímu procesnímu postavení, 

ale i jiným hlediskům, např. pokud se jedná o osobu mladistvou či mentálně 

retardovanou. Z hlediska formování psychologického kontaktu je nejvhodnější 

předvolání ústně či telefonicky.        

 Naproti tomu předvedení může mít u některých osob spíše negativní vliv na 

navázání kontaktu s vyslýchajícím, což se může projevit v celém následném výslechu. 

 Na navázání kontaktu s vyslýchaným má také vliv osobnost vyslýchajícího. Ten 

musí přistupovat ke konkrétnímu vyslýchanému na základě analýzy jeho osoby a podle 

toho zvolit přístup, od vlídného a přívětivého jednání až po strohý a úřední tón. 
42

 Vyslýchající také zvolí s ohledem na osobu vyslýchaného nejvhodnější formu 

seznámení s předmětem výslechu a jeho procesním postavením.    

                                                           
39

 tamtéž str. 114 an.  
40

 J. Musil, Z. Konrád, J. Suchánek, Kriminalistika, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, s. 331 
41

 Písemné předvolání musí obsahovat jméno a příjmení předvolávané osoby, datum jejího narození a 
místo trvalého popř. přechodného bydliště, popř. další identifikační údaje osoby, aby nebyla 
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d)  Analýza výpovědi v průběhu výslechu 

Analýza probíhá v průběhu celého výslechu, jejím cílem je analyzovat pravdivost 

a věrohodnost získávané výpovědi a zjistit postoj vyslýchaného k předmětu výslechu. 

Hodnocení věrohodnosti lze provádět porovnáním výpovědi s dosud získanými důkazy. 

Pokud se informace uváděné ve výpovědi rozcházejí s ostatními důkazy, lze dospět ke 

dvěma závěrům. Buď došlo  k nepříznivému ovlivnění některých psychologických 

faktorů (vnímání, paměť, myšlení, reprodukce), které mají na výslednou výpověď vliv 

nebo vyslýchaný vypovídá nepravdivě.      

 Vyslýchající také prověřuje, zda se ve výpovědích vyslýchaného neobjevují 

rozpory. Pokud jsou ve výpovědích jedné osoby podstatné rozpory, které se týkají 

stejných okolností, jedná se o znak nepravdivosti výpovědi. Osoba, která vypovídá 

nepravdivě, obvykle nepromyslí všechny okolnosti a jejich detaily, proto se 

v opakované výpovědi objeví nepřesnosti.      

 Vyslýchající dále zvažuje, zda vyslýchaný vůbec mohl znát konkrétní okolnosti 

o kterých vypovídá, zda měl dostatečné podmínky, aby mohl vnímat konkrétní situaci 

tak, jak ji popisuje ve výpovědi atd.  
43

      

 Sledování nonverbální komunikace při výslechu pomáhá vyslýchajícímu lépe 

odhadnout psychický stav vyslýchaného i věrohodnost samotné jeho výpovědi. Mimika 

a výrazy tváře mohou napovědět vyslýchajícímu, v jakém psychickém stavu se 

vyslýchaný nachází, zda prožívá radost, smutek, projevuje zájem atd. Je třeba počítat 

s možností, že např. osoby, které byly již trestány a mají s výslechy zkušenost, dokážou 

tyto výrazy lépe ovládat. Podobně se lze zaměřit na pohled vyslýchaného a oční kontakt 

během výslechu, zejm. zda se vyslýchaný nevyhýbá očnímu kontaktu, kam jeho pohled 

směřuje, zda jeho pohled těká z místa na místo, jestli se měnil průměr zornice atd.. Také 

z pohybů končetin, trupu, hlavy a krku, může vyslýchající odhadnout psychické 

rozpoložení vyslýchané osoby, známkou nepokoje mohou být tzv. „neúčelné“ činnosti, 

jako je např. neustálá hra s propiskou, hraní si s částmi oblečení (např. knoflíky), 

neustálé nasazování brýlí bez důvodu apod., vyslýchající by se zde měl zaměřit 

především na změny, které se objeví v pohybové činnosti v závislosti na průběhu 

výslechu.  Sledovat lze také samotné držení těla a jeho části. Např. skloněná hlava, 
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svěšená ramena a vpadlý hrudník doprovází nejistotu a úzkost, naopak vzpřímená hlava, 

vypnutý hrudník a zvýšená ramena jsou znakem sebevědomí a jistoty. 
4445

  

e) Další taktické postupy  

Tyto postupy se použijí podle potřeby konkrétní výslechové situace. První postup 

se týká situace, kdy vyslýchaný chce vypovídat, ale nemůže, ať již proto, že si na určité 

okolnosti nemůže vzpomenout, objeví se tzv. paměťové mezery, nebo z jiných důvodů 

reprodukuje informace nepřesně, neúplně či chybně. Proto kriminalistika spolu 

s psychologií vytvořila určité postupy, které mohou vyslýchanému pomoci 

s vybavováním zapomenutých vzpomínek. Konkrétní postup se uplatní v dané situaci, 

podle okolností a osoby vyslýchaného.      

 Vyslýchající může zaměřit vyslýchanou osobu, aby vypovídala chronologicky a 

v detailech, i o věcech, které nepovažuje za důležité. Někdy postačí dát vyslýchanému 

víc času, aby si mohl spíše vybavit z paměti určité okolnosti. Je možné také 

vyslýchaného zaměřit na konkrétní situaci, která se odehrála, např. na okolí, počasí, 

které panovalo v době události, čas, světelné podmínky atd., popřípadě zaměřit 

vyslýchaného nejprve na okolnosti, s jejímž vybavením z paměti nemá problém a po 

nich zkusit, zda by se pokusil o vybavení těch, které mu jsou nejasné. Lze využít i 

asociací. 
46

          

 Jiné postupy se zvolí u svědků, podezřelých nebo pachatelů, kteří nechtějí 

vypovídat pravdivě. Je možné využít emocionálního napětí, které vyslýchaný prožívá 

během výslechu, ať již kvůli neobvyklému postavení, z pocitu zodpovědnosti za výslech 

nebo ze strachu z potrestání. Vyslýchající se pokusí toto napětí ještě zesílit, například 

tím, že ho poučí, jaké právní důsledky může mít případná křivá výpověď. Je možné se 

také na začátku ptát spíše na obecně známé okolnosti, některým osobám pak dělá 

problémy přecházení od pravdivé výpovědi do nepravdivé a může dojít ke změně jejich 

postoje a vypoví pravdu.  Při výslechu podezřelých nebo obviněných je toto napětí ještě 

větší, mají strach z potrestání. a zároveň se bojí, že se přijde na jejich lež ve výpovědi. 

Vyslýchající se proto nejprve může zaměřit na skutečnosti, které jsou podložené jinými 

důkazy a tím vyslýchanému dát najevo, že ví, že vypovídá nepravdivě. Vyslýchaný by 

                                                           
44

 L. Čírtková, Forenzní psychologie, Plzeň, 2004, Aleš Čeněk, str. 301-307 
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měl pochopit, že nemá smysl dál lhát.       

 K tomu, aby vyslýchající mohl na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě, 

efektivně působit, musí znát důvody, které ho vedou k nepravdivé výpovědi. Motivace 

může být různá, svědek může vypovídat ve prospěch obviněného ze strachu, kvůli 

vztahu, který je mezi nimi, za peníze, nebo naopak v neprospěch, kvůli pomstě, sporům 

atd. Může dojít i k nepravdivému sebeobviňování, příčiny mohou být různé, např. 

ochrana jiných osob, city k jiné osobě, pomsta, ale důvodem může být i sugestibilita či 

duševní porucha.          

 Vyslýchající také může využít informací, které získal v přípravné fázi výslechu 

o osobě vyslýchaného, jeho charakteru, morálce, hodnotách, životních zkušenostech 

atd., může např. poukázat na jeho dosavadní život, aj.     

 Další z možných postupů je upozornění vyslýchaného na vnitřní rozpor ve 

výpovědi nebo rozpor s ostatními získanými důkazy. Na tento postup lze poté navázat 

poukázáním na nelogičnost výpovědi.        

 Zejména u osob lživě vypovídajících, které jsou silně zainteresovány na 

výsledku vyšetřování, lze použít taktiku využití reflexivních úvah vypovídajícího.  

Podstatou tohoto postupu je vytvoření myšlenkových úloh, které vypovídající může, ale 

nemusí řešit.  Základní myšlenkové úlohy lze rozdělit do dvou samostatných skupin: 

myšlenkové úlohy vytvořené před výslechem a myšlenkové úlohy vytvořené v průběhu 

výslechu.          

 Bezprostředně před výslechem může vyslýchaný řešit myšlenkovou úlohu 

pomocí navozených asociací tak, že vyslýchanému může přijít z morálního či etického 

hlediska nemožné či neúčelné lhát, a rozhodne se vypovídat pravdivě. Jinou 

myšlenkovou úlohou, kterou může vyslýchaný řešit, je jeho představa o množství 

důkazů, které svědčí o lživosti jeho připravované výpovědi tak, že nastoupení této lživé 

výpovědi se mu zdá morálně neúnosné nebo neúčelné.     

 V průběhu výslechu lze vytvořit myšlenkovou úlohu, kdy vyslýchaný 

vypovídající lživě na základě navozených asociací může dojít k závěru, že setrvávat na 

lživé výpovědi je neúčelné a neudržitelné vzhledem k informovanosti vyslýchajícího. 

Další myšlenkovou úlohou, kterou může   lživě vypovídajíc řešit je situace, kdy se 

domnívá, že setrvání na lživé výpovědi je neúčelné vzhledem k informovanosti 
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vyslýchajícího a k důkazům svědčícím o jeho lživé výpovědi. 
47

    

    

3.3 Výslech a forenzní psychologie  

Forenzní psychologie navazuje na kriminalistiku, je podpůrnou vědní disciplínou, 

která kriminalistiku doplňuje psychologickými doporučeními, u výslechu pomáhá zejm. 

poznatky o tom, jak poznat, vysvětlit a ovlivnit prožívání a chování účastníků 

výslechové interakce.         

 Každý konkrétní výslech, jeho průběh a výsledek,  je z pohledu psychologie 

ovlivněn řadou faktorů, jako je např.  osobnost vyslýchajícího a vyslýchaného (jejich 

inteligence, temperament atd.), aktuální psychický stav, společenské postavení či role, 

kterou má (zda se jedná o svědka, podezřelého či poškozeného), cíle účastníků, zvolená 

taktika atd.  
48

           

 Psychologické poznatky, metody a postupy pomáhají vyslýchajícímu porozumět 

prožívání a chování vyslýchaného, i ostatních účastníků výslechu (i jeho vlastní)  a na to 

reagovat při vedení výslechu tak, aby bylo dosaženo cíle výslechu, kterým je výpověď. 
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4 Výpověď 

4.1 Obecný náhled na výpověď 

Věrohodná výpověď, která napomáhá zjištění skutkového stavu věci je cílem 

výslechu.
49

           

  Výpovědí z pohledu kriminalistiky lze rozumět sdělení vyslýchaného v průběhu 

výslechu, které je  zadokumentované podle příslušných právních předpisů. 
50

  

 Výpověď je podle trestního práva procesního důkazním prostředkem. Podle 

postavení osoby, která výpověď poskytuje, lze výpověď rozlišovat na výpověď 

obviněného, svědka a znalce.       

 Obviněný má velký zájem na výsledku řízení, proto jeho výpověď je nejen 

důkazním prostředkem, ale je zároveň i prostředkem jeho vlastní obhajoby
51

. 

 Svědek je na rozdíl od znalce osoba nezastupitelná, zároveň osoba odlišná od 

obviněného, která má vypovídat o tom, co je jí známo o trestném činu, pachateli tohoto 

trestného činu a o okolnostech důležitých pro trestní řízení, které viděla, slyšela nebo 

jinak vnímala svými smysly. Svědkem může být poškozený, osoba nezletilá, i osoba 

s fyzickými nebo psychickými vadami.       

 Z psychologického hlediska lze podle Spurného chápat výpověď jednak jako 

subjektivně vytvořený soubor informací o skutečnostech, které proběhly v minulosti a 

které osoba, která je vyslýchána vnímala a zapamatovala si je a jednak jako 

protokolárně zadokumentovaný průběh interakce mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, 

kdy si vyslýchaná osoba znovu vybavuje a reprodukuje skutečnosti, které si 

zapamatovala. 
52
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4.2 Utváření výpovědi 

Pro potřeby výslechové praxe je dle mého názoru, velmi důležité vědět, co 

ovlivňuje výpověď od okamžiku, kdy určitá osoba konkrétní událost vnímala, až po 

chvíli, kdy je výpověď zadokumentována v protokolu. Proto se budu v následujícím 

textu zabývat jednotlivými fázemi celého tohoto procesu a faktory, které je ovlivňují.  

 Proces utváření výpovědi zahrnuje tyto fáze:   

 získávání informací (vnímání), 

 vštípení a uchování informací (uložení a uchování informací v paměti), 

 předávání informací (vybavování formou znovupoznání či reprodukce 

založené na slovní formulaci zapamatovaného děje), 

 příjem, zpracování a zachycení informací vyslýchajícím. 
53

 

4.2.1 Fáze získávání informací  

První fázi utváření výpovědi je přijímání informací, tedy jak ta konkrétní osoba 

událost vnímala. Vnímání a následné zpracování informací je subjektivní záležitostí, 

proto např. svědci, popisující stejnou událost, mohou vypovídat různým způsobem, aniž 

by chtěli vypovídat nepravdivě. Na vnímání události má vliv fyzický stav osoby v době 

události, na kvalitě vnímání se může negativně podepsat momentální únava, ale i např. 

požití alkoholu či jiných omamných látek.  Záleží také na tom, jakou pozornost 

konkrétní osoba události věnovala, např. pokud událost sledovala bezděčně, její vnímání 

bude méně přesné a spolehlivé než u cíleného sledování. Vliv mají rovněž city a emoce 

(např. strach, hněv, radost), které osoba v tu chvíli prožívá, ale třeba také jaký 

subjektivní význam přikládá osoba události, kterou vnímá a zda má v tu chvíli nějaký 

vztah k vnímané události. Projevit se může například i profesionální zaměření osoby, 

která později události popisuje, obecně lze říci, že přesněji člověk vnímá to, čemu 

rozumí a co umí slovně popsat.  Vliv mají také podmínky, za kterých byl určitý děj 

vnímán, jako je např. velká vzdálenost od děje, špatná viditelnost, rychlý průběh děje aj.  
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4.2.2 Vštípení a uchování informací  

 Pro podání výpovědi je důležitá schopnost vštípit si a uchovat prožitky, které se 

udály v minulosti, tedy paměťové funkce. Mnoho informací, které osoba vnímala, není 

vůbec v paměti zafixováno, jsou zapomenuty. V krátkodobé paměti jsou informace 

obvykle ve formě stop, které pokud nejsou přeneseny do paměti dlouhodobé, se 

většinou po několika desítkách vteřin rozpadají. Informace mohou být v paměti 

dlouhodobé různou dobu, některé je možné si vybavit po několika letech, jiné po celý 

život. I paměť funguje individuálně, každá osoba si může zapamatovat něco jiného, na 

různě dlouhou dobu a i zde působí různé faktory, které mohou proces zapamatování 

ovlivnit. Pokud např. osoba vykonává určitou činnost automaticky, rutinně, pak si na ni 

nejspíše nebude vůbec pamatovat, pokud se při této činnosti nestalo něco pro ni 

zajímavého či neobvyklého.  Lépe si událost zapamatuje osoba, která přímo zasáhla do 

určitého děje, než osoba, která tento děj jen sledovala. I na paměťové funkce podobně 

jako na vnímání, se může projevit např. únava osoby, ale třeba i intenzivní emoce jako 

je strach, vztek, či bolest, které mohou narušit vštípení informací i jejich uložení do 

dlouhodobé paměti. Obecně lze říci, že úmyslné zapamatování je efektivnější než 

neúmyslné, kdy osoba má úmysl zapamatovat si, co sleduje. Pak je ovšem důležité 

zjistit, jaký byl účel zapamatování, zda nebyla výpověď zkreslená či účelově 

motivovaná.  Pokud osoba o informacích přemýšlela a slovně je formulovala, např. 

událost vyprávěla svému okolí, je větší pravděpodobnost uchování informací, ale může 

to mít vliv na jejich přesnost, zejména pokud o události mluvila s dalšími svědky 

události, může dojít k vzájemnému ovlivnění. 

4.2.3 Předávání informací  

V této fázi osoba slovně předává informace, které si zapamatovala, vyslýchajícímu. 

Kromě samotné osoby vyslýchaného, zde hraje roli i to, že se jedná o interakci mezi 

vyslýchajícím a vyslýchaným, která může mít na samotnou výpověď pozitivní, ale i 

rušivý vliv. Na odevzdávání informací se podílí celá osobnost vyslýchaného a působí 

zde i řada dalších faktorů. I v této fázi dochází k určitému přetváření, informace, které 

jsou vybavovány, nejsou nikdy úplně totožné se zážitkem.  Během samotného utváření 

výpovědi u výslechu mohou působit další faktory, které výpověď ovlivňují. Např. u 

souvislého vyprávění má často vyslýchaná osoba tendenci vynechat určité informace, 
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které ji v tu chvíli nepřipadají důležité, případně si na ně v tu chvíli nevzpomene. Ve 

fázi kladení otázek může dojít k pozměnění samotné informace, zejména v situaci, kdy 

chce vyslýchaná osoba spolupracovat a cítí se nepříjemně, pokud nezná na určitou 

otázku odpověď. Potom může dojít k vyplňování, vzniku tzv. klamných vzpomínek
54

. 

Klamné vzpomínky mají různé podoby, mohou se vyskytovat samostatně, ale i 

vzájemně se kombinovat. Jde například o situaci, kdy vyslýchaný ví, že v jeho výpovědi 

jsou prázdná místa, okolnosti vnímal, ale v době výslechu si není schopen vzpomenout. 

Další možností je situace, kdy vyslýchaný vypovídá pravdu, ale jeho výpověď je 

neúplná, on sám si tuto skutečnost neuvědomuje, je přesvědčen, že vypovídá úplně. To 

může vést k situaci, kdy odmítne informace získané z výpovědi jiného svědka, a označí 

je jako nepravdivé, to může vyvolat pochybnosti o věrohodnosti výpovědi. Vyslýchaný 

také může část děje, o kterém má vypovídat, zapomenout a tuto část bezděčně vyplnit 

informacemi, které nejsou pravdivé. On sám si je však jistý, že vypovídá pravdivě. 

Zejména u dětí, nemocných osob či starých lidí se mohou objevovat snové vzpomínky. 

Jde o situaci, kdy se ve výpovědi vyslýchané osoby mísí skutečné vzpomínky 

s vysněnými představami. Vyslýchaný si toho není vědom, svou výpověď považuje za 

přesnou. Odhalení, zda se jedná o snovou vzpomínku, lze zjistit vyšetřením obecné 

věrohodnosti osoby, která podala takovou výpověď.     

 Je nutné, aby měl vyslýchající alespoň základní povědomí o vzpomínkových 

chybách, a  v případě rozporů ve výpovědi se zaměřil na další signály, jako je např. 

nápadná váhavost, pochybnosti či naopak přílišná jistota o správnosti vypovězeného, 

očividná ochota vyhovět vyslýchajícím apod. a reagoval na to cílenými otázkami. 

Pokud se potvrdí, že výpověď byla klamavými vzpomínkami ovlivněna, je třeba zvážit, 

zda nepoužít některý z postupů pro podporu paměťového výkonu.   

 Chyby se také mohou vyskytnout u osob, které mají problém se 

slovním popsáním vnímané události. Tento jev se objevuje zejména u jednoduchých, 

primitivních osobností, ale také třeba u vyslýchaných dětí.  Projevuje se používáním 

jednoduchých vět, omezenou slovní zásobou apod.      

 V této fázi je třeba vzít v úvahu i výslechový stres, který se může velmi 

nepříznivě projevit při vybavování. Roli v této fázi může hrát i vnější výslechové 
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 Tento pojem se používá jako označení pro nepřesnou reprodukci pamětí uchovávaných informací. L. 
Čírtková , Forenzní psychologie, Plzeň, 2004, str. 344 
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prostředí, zejména pokud se objevují rušivé vlivy (např. časté telefonáty), které odvádějí 

pozornost vyslýchaného a zhoršují koncentraci.      

 Význam má i sugestivní působení vyslýchajícího a kladení sugestivních otázek. 

Této problematice se budu věnovat v jedné z následujících kapitol.  

4.2.4 Příjem, zpracování a zachycení informace vyslýchajícím  

Tato závěrečná fáze se věnuje vyslýchajícímu a jeho roli na výsledné podobě 

výpovědi. I v této fázi se objevují určitá rizika, že dojde k chybě či omylu. Nejčastěji 

dochází k chybám z důvodu, že vyslýchající vybere do protokolu jen taková sdělení, 

která považuje za důležitá z hlediska vyšetřování. V rámci tohoto výběru často vynechá 

i ty informace, které by tam také měly být zaznamenány.  Další skupinou jsou chyby, 

které vznikají v důsledku dotváření obsahu sdělení vyslýchajícím. Zejména pokud 

převádí vyslýchající přímou řeč do protokolu, může dojít k drobným úpravám, které 

změní smysl některých sdělení vyslýchaného, typicky pokud vyslýchající parafrázuje 

odpovědi či nahradí slangové výrazy spisovnými, atd. 
55
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5 Zvláštnosti výslechu dětí 

V této kapitole se budu věnovat zvláštnostem, které odlišují výslech dětí od 

výslechu dospělých.          

 Dítě má právo na zvláštní, přiměřené zacházení. Je třeba vzít v úvahu u každého 

konkrétního dítěte jeho věk, pohlaví, vyspělost duševní i fyzickou, případné zdravotní 

postižení, příslušnost k etnické skupině atd.   

5.1 Prostředí  

 Děti velmi citlivě reagují na prostředí, proto není vhodná místnost používaná pro 

výslech dospělých, která je strohá a čistě funkční.
56

  Běžné výslechové místnosti mohou 

v dětech vyvolat pocity úzkosti a obavy, což může vést ke zhoršenému paměťovému 

výkonu a výpověď je tak znehodnocena. Proto se doporučuje, aby pro jejich výslech 

byla zřízena speciálně zařízená místnost.  

5.1.1 Speciální výslechové místnosti   

První speciální výslechové místnosti v České republice vznikly v roce 2006 

v Ostravě a v Praze.
57

         

 Cílem pro vybudování těchto speciálních výslechových místností je, aby dítě 

nebylo dále traumatizováno výslechem v běžné policejní kanceláři.   

  Je vhodné zvážit umístění speciální místnosti, aby dítě při příchodu 

neprocházelo standardními policejními služebnami a nesetkalo se s velkým počtem 

uniformovaných policistů. 
58

       

 Výslechová místnost je více přizpůsobena dětem, aby co nejvíce navozovala 

pocit bezpečí a pohody. Je vybavena hračkami pro různé věkové kategorie, vhodným 
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 Na nevhodnost konání výslechu dítěte do patnácti let v úředních místnostech upozorňovali již 
Matiášek, Soukup, Bárta ve své knize „Psychologie a výslechová praxe“  z roku 1968. Poukazují zde na 
skutečnost, že nezvyklost prostředí má vliv na chování dítěte, jeho postoj k výslechu i spontánnost a 
spolehlivost výpovědi.  
57

 Program pro zřizování speciálních výslechových místností pro dětské svědky a oběti Policií ČR vznikl na 
základě usnesení vlády č. 949 ze dne 16.8.2006 k národnímu plánu proti komerčnímu sexuálnímu 
zneužívání dětí.  
58

 např. Specializovaná místnost v Ostravě není umístěna v policejní budově, ale v prostorách dětského 
domova pro děti do 3 let. Je zde nepřetržitý provoz a možnost využít služeb lékaře, psychologa i 
azylového lůžka.  
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nábytkem, květinami a vymalována příjemnými barvami. Součástí vybavení jsou i 

demonstrační pomůcky Jája a Pája (viz kapitola 5.8  Jája a Pája)    

 Speciální výslechové místnosti jsou budovány ve dvou provedeních, jako 

standardní a nadstandardní .   

Standardní je tvořena  výslechovou místnosti, která odpovídá požadavkům na 

prostředí pro práci s dítětem a kde jsou umístěny kamery a mikrofony, případně počítač 

a digitální mikrofon a technickou (monitorovací) místností, která je vybavena 

počítačovou a audiovizuální technikou, která umožňuje pořízení a další zpracování 

záznamu. Je také určena pro pasivní monitorování činnosti, která se odehrává ve 

výslechové místnosti zúčastněnými osobami.  

Nadstandardní  může být tvořena třemi až čtyřmi místnostmi – výslechovou, 

monitorovací, technickou, čekárnou-hernou. V monitorovací místnosti může být 

umístěn další televizor pro tzv. vzdálený monitoring. Zúčastněné osoby (obhájce, 

zákonný zástupce, soudce atd.) tak mohou sledovat nahrávání v jiném části budovy bez 

rizika kontaktu s dítětem či narušování úkonu.
59

   

Počet speciálních výslechových místností se neustále zvyšuje, k 1.3. 2014 jich 

bylo 49
60

. Přesto Liga lidských práv upozorňuje, že v roce 2012 bylo pouze asi 3,2 % 

podezřelých dětí mladších patnácti let vyslechnuto v těchto speciálních výslechových 

místnostech. 
61

  

Speciální výslechovou místnost lze využít i u jiných zvlášť zranitelných obětí 

trestných činů.  Zákon č. 45/2013 Sb. jimi kromě dětí rozumí i např. osobu, která je 

postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem, oběť trestného činu 

obchodování s lidmi, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti aj.   

5.2 Osoba vyslýchajícího  

 Důležitý je především přístup vyslýchající osoby k výslechu. Tato osoba by 

měla být schopná v dítěti vyvolat pocit důvěry a navázat s ním kontakt, proto by se 
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 Program zřizování speciálních výslechovým místností pro dětské oběti a svědky Policií ČR 
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 Seznam speciálních výslechových místností dostupný na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz  
V dokumentu Ministerstva vnitra o síti speciálních výslechových místností v roce 2013  se uvádí počet 48 
s cílem vybudovat dalších 9 speciálních výslechových místností v roce 2014.  
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 A. Hofschneiderová, M. Matiaško, B. Rittichová, Zuzana Kameníková „Jak bránit práva dítěte mladšího 
patnácti let v řízení o činu jinak trestném“ dostupném na stránkách www.llp.cz  
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mělo jednat o osobu, kterou baví práce s dětmi a má o tuto práci zájem. Pro zdárný 

průběh výslechu je vhodné, aby vyslýchající měl alespoň základní znalosti vývojové 

psychologie, psychiatrie a také znalosti o nejčastějších kriminálních jednáních dětí a 

mladistvých, stejně jako o trestné činnosti páchané na nich. Mělo by se také jednat o 

osobu empatickou se značnou dávkou trpělivosti, aby při výslechu nechala dítě co 

nejvíce volně vyprávět, případně ho jen povzbudila v jeho dalším vyprávění.  

 Obecně příliš nezáleží na pohlaví vyslýchající osoby, spíše záleží na jeho 

zevnějšku. Pokud se jedná o výslech oběti, vyslýchající by v žádném případě neměl být 

vizuálně podobný pachateli. V tomto ohledu je vhodné připomenout ustanovení § 19 

zákona o obětech trestných činů, podle kterého má oběť právo žádat, aby byla 

v přípravném řízení vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví, zvlášť 

zranitelné oběti (mezi které děti patří) je nutno vyhovět, pokud tomu nebrání důležité 

důvody.   

5.3 Příprava výslechu 

 Před samotným výslechem by měl vyslýchající zjistit v rámci přípravy na 

výslech, co nejvíce informací o dítěti, zejména jakou má povahu, zda netrpí nějakou 

duševní poruchou, z jakého prostředí pochází atd. U případů sexuálního napadení je 

vhodné také zjistit, jaké výrazy se v rodině používají pro konkrétní části těla. Všechna 

zjištění je třeba zohlednit v plánu výslechu      

            

5.4 Předvolání a předvedení   

Předvolání a předvedení vykazuje také určitá specifika. Dítě mladší patnácti let 

lze předvolat k úkonu prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí nebo soudem ustanoveného opatrovníka. Předvedení dítěte mladšího 

patnácti let je možné, vyžaduje-li to závažnost a neodkladnost prováděného úkonu. Je 

prováděno zpravidla policisty v občanském oděvu, s použitím služebního vozidla 

v civilním provedení.          

 Dle ustanovení § 158 odst. 5 je-li vysvětlení vyžadováno od nezletilého, je třeba 

o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce. To neplatí, pokud provedení 
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úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Podobně dle čl. 7 

odst. 6 Závazného pokynu policejního prezidenta 167/2010 je o provádění úkonu 

s dítětem mladším 15 let nutné vždy vyrozumět zákonného zástupce. Nelze-li ho 

z objektivních důvodů vyrozumět nebo věc nesnese odkladu, sepíše o tom policista 

úřední záznam a zákonného zástupce vyrozumí neprodleně poté.   

 S výjimkou neodkladných nebo neopakovatelných úkonů a případů, kdy hrozí 

prodlení u zločinů, nelze úkony s dětmi mladšími 15 let provádět v době od 22:00 do 

6:00 hodin. 
62

           

   

5.5 Navázání kontaktu s dítětem  

Před samotným výslechem je nutné s dítětem navázat emocionální kontakt. Již při 

navazování kontaktu si vyslýchající může udělat představu o vývojové zralosti dítěte a 

tomu následně přizpůsobit samotný výslech. Většinou jsou děti na začátku spíše plaché 

a rozpačité a postupně se situace zlepšuje. Pokud se dítě od počátku projevuje 

odbrzděné, bez zábran nebo naopak v průběhu celého výslechu zůstává zablokované a 

zachovává si odstup, může to být známka psychického narušení. Druhý případ ovšem 

může znamenat i situaci, že se vyslýchajícímu nepovedlo s dítětem navázat kontakt
63

. 

 Na začátku je vhodné, aby vyslýchající dítěti vysvětlil kdo je, a jaká je jeho role, 

co spolu budou dělat a co bude následovat a jak dlouho to asi bude trvat.   

 Poté se vyslýchající může dítěte zeptat otevřenou otázkou, zda by mu mohl 

vyprávět o nějakém svém zážitku (výletu, oslavě narozenin, jaký byl jeho den, apod.). 

To pomůže vyslýchajícímu navázat s dítětem kontakt a zároveň zjistit, jaká je úroveň 

vyjadřování dítěte, jakou má povahu,  jaké detaily při vyprávění používá a tomu 

přizpůsobit následující výslech.    
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5.6 Poučení dítěte před zahájením výslechu  

 Dítě by mělo být ještě před začátkem samotného výslechu poučeno tak, aby 

poučení porozumělo. Zejména je nutné ho poučit, že má právo nevypovídat za 

podmínek § 100 TŘ, že má právo na advokáta a o povaze a průběhu řízení a jeho 

možných následcích. Mladistvého je také nutné poučit o trestních následcích křivé 

výpovědi. 
64

          

 Pokud se jedná o oběť, je nutné ho poučit i podle zákona o obětech trestných 

činů.
65

 Zejména má právo požádat, aby byla učiněna potřebná opatření k zabránění 

kontaktu s osobou, kterou označila oběť za pachatele, také má právo kdykoliv podat 

námitku proti zaměření otázky, dále může žádat, aby byla v přípravném řízení 

vyslechnuta osobou stejného nebo opačného pohlaví a má právo, aby ho doprovodil 

důvěrník.          

 Vyslýchající by se měl přesvědčit, že dítě opravdu poučení porozumělo a ví, 

jaká má práva. Např. může požádat dítě, aby zkusilo poučení říci svými slovy a ujistit 

ho, že se může kdykoliv v průběhu výslechu zeptat, pokud by něčemu nerozumělo. 

 Mladší děti mají sklon vyslýchajícímu spíše vyhovět, než by vyslýchajícímu  

řekly, že nerozumí otázce nebo odpověď neznají. Proto je vhodné dítěti před samotným 

výslechem říct, že pokud něčemu z toho,na  co se ho vyslýchající zeptá nebo mu řekne 

v průběhu výslechu,  neporozumí, může mu to říct a vyslýchající se pokusí otázku či 

sdělení změnit, aby mu dítě lépe porozumělo. Podobně vhodné je dítě poučit, že 

v průběhu výslechu může říct „nevím“ nebo „nevzpomínám si“.    

 Dále je nutné dítěti vysvětlit, že pokud vypovídá jako svědek,  je nutné, aby 

mluvilo pravdu a nic si nevymýšlelo. V tomto případě, zejména u mladších dětí je dobré 

zjistit, zda je jim dostatečně známý rozdíl mezi pravdou a lží. Vyslýchající se může 

dítěte zeptat, co si myslí, že lež je. Pokud má dítě s odpovědí problémy, může to zjistit 

pokládáním jednoduchých otázek, např. „Když řeknu, že tvé tričko je zelené, je to 

pravda nebo lež?“. Pokud dítě ještě dobře neovládá rozeznávání barev, lze použít jinou 

jednoduchou otázku.           

 Dítě často nemá představu o tom, do jakých podrobností má tu určitou věc 
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 Osoba mladší patnácti let není trestně odpovědná, proto nemá smysl jí poučovat o následcích křivé 
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popsat, proto je dobré dítěti vysvětlit, že  má říct vše, na co si o té konkrétní věci, která 

je předmětem výslechu vzpomene, i když mu to bude připadat nedůležité, protože 

vyslýchající nebyl na tom konkrétním místě a neví, co se stalo.  

5.7 Volné vyprávění  

 V samotném volném vyprávění je dobré dítě nepřerušovat a pokud neuvádí 

podstatné detaily, potlačit chuť se na ně okamžitě zeptat. Pokud by vyslýchající vstoupil 

do vyprávění dítěte, skočil mu do řeči, může to mít vliv na ochotu dítěte dále vypovídat.  

Vhodnější je vrátit se ke sporným momentům později, v dialogové části. Pokud se dítě 

tzv. „zasekne“ ve svém vyprávění a nechce či neví, jak dál pokračovat, je možné dítě 

povzbudit pomocí neutrálních impulzů jako je např. „mmh“, „aha“ aj. nebo  otevřenou 

otázkou typu  „Co bylo dál?“ „Co si ještě pamatuješ?“, nebo „Řekneš mi o tom víc?“.   

5.8 Pokládání otázek 

V dialogové fázi výslechu dochází ke kladení otázek vyslýchanému dítěti. Pro 

dětský výslech je vhodnější, pokud se ptá jen jedna osoba
66

. Samotný výslech je pro dítě 

stresující a přítomnost více vyslýchajících může tento stres ještě znásobit, což se poté 

může projevit na výpovědi, např. tím, že dítě uvádí méně detailů. Pokud je nutné 

výslech s dítětem přerušit, je vhodné, aby poté pokračovala osoba, která již dítě 

vyslýchala a dítě ji zná.         

 Při kladení otázek dětem musí vyslýchající především přizpůsobit  své otázky a 

vyjadřování vyzrálosti dítěte, kterého se bude dotazovat.     

 V  následujícím textu se budu  zabývat způsoby, jakými klást dítěti otázky a na 

co si při dotazování dávat pozor.         

 Pokud je to možné, vyslýchající by měl klást především otevřené otázky. Dítě a 

mladistvý si v nich nemůže odvodit žádné informace a přizpůsobit jim svoji odpověď. 

Otevřenou otázkou je např. „Co jsi tam viděl?“, „Co se stalo potom, co maminka 

odešla?“    .        

 Při výslechu dětí je vhodné se vyhnout  tzv. uzavřeným otázkám, na které dítě 

má velmi omezené možnosti odpovědi, nejčastěji otázky typu  ano-ne. U dětí je výrazná 
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tendence, že spíše přitakají, a to i na otázku, které nerozumí. Říci ne, se jim může jevit 

jako neslušné či nevychované. Z analýzy vyšetřovacích spisů (Ender 1997) plyne, že 

podíl uzavřených otázek tvořil 2/3 dotazů vyslýchajících. 
67

 Nejvhodnější je proto 

používat otevřené otázky, na které dítě odpovídá vlastními slovy, popisuje určité věci či 

situace nebo se snaží něco vysvětlit. Popřípadě na uzavřenou otázku navázat otevřenou 

otázkou (např. „Řekneš mi o tom víc“?), tím se vyslýchající přesvědčí, že dítě předešlé 

otázce rozumělo a neodpovědělo daným způsobem třeba jen proto, aby vyslýchajícího 

potěšilo.           

 Vyslýchající se také musí vyvarovat  sugestivním otázkám,  které vyjadřují 

určitý postoj tázajícího k tomu, co má otázkou zjistit.  Postoj vyslýchajícího nemusí být 

zřejmý jen ze slov, ale například i  tón hlasu,  gesta, mimika či zjevné zklamání nad 

odpovědí, může dítěti prozradit, jaká odpověď se od něj očekává. Jako sugestivní otázka 

může být brána otázka typu „Řekni mi, co ti Tonda udělal?“ ve chvíli, kdy dítě ještě o 

Tondovi vůbec nemluvilo jako o útočníkovi.      

 Je možné, že dítě ve svém volném vyprávění zapomene na určité detaily, kterým 

samo nepřikládalo žádnou důležitost, ale pro vyšetřování mohou být důležité. Pokud se 

na ně v dialogové části výslechu vyslýchající ptá, může si to dítě vykládat jako projev 

nedůvěry, že mu vyslýchající nevěří a chce ho nachytat
68

. Je proto vhodné dítěti 

vysvětlit, že tyto detaily vyslýchající potřebuje, protože sám na místě události nebyl a 

potřebuje si udělat co nejlepší obrázek o tom, co se stalo.     

 Pokud se potřebuje vyslýchající zeptat dítěte na přibližnou výšku či váhu určité 

osoby, je lepší zvolit srovnání s osobou, kterou dítě dobře zná a zeptat „Je asi tak velký 

jako …?“ . Pro dítě je toto srovnání jednodušší než aby odhadovalo výšku či váhu 

v centimetrech či kilogramech, čehož často v tom daném věku nejsou děti schopny. 
69

 

 Wood a kol. ve své práci upozornili na problematické výslechové techniky, 

kterých bylo použito při výslechu dětí, v ostře sledovaném případu McMartinova 

předškolního zařízení. V této kauze bylo obviněno sedm vyučujících ze zneužívání 

stovek dětí během deseti let. Od jejich obvinění bylo nakonec upuštěno, nikdo nebyl 

usvědčen z žádného trestného činu.   Kromě již výše zmíněných sugestivních otázek, 

upozornili autoři i na taktiku, kdy vyslýchající dítěti sdělí, že určité informace o 
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předmětu jejich hovoru již získal od jiných lidí. Jednalo se např. o sdělení „Víš, o té hře, 

protože jsme tu právě měli …dvacet dětí, které nám o té hře řekly…“.  Problematický je 

i další použitý postup, kdy byla dítěti slíbena odměna, bylo pochváleno apod., pokud 

předvede určité žádoucí kvality (ochotu, inteligenci), v opačném případě přišla naopak 

kritika, nesouhlas či poukazování na to, že sdělení je nekompletní. Ve zmiňovaném 

případu šlo o situaci, kdy dítě popřelo závadné chování učitelů, vyslýchající reagoval 

„Jsi hloupý, nebo budeš chytrý a pomůžeš nám s tím?“. Dalším nevhodným postupem je 

opakované dotazování dítěte na věci, které již řeklo, ve snaze vyvolat jinou odpověď. 

Pokud dítě žádnou jinou informaci nemá, může tento postup v dítěti vyvolávat tlak, aby 

svoji původní odpověď změnilo. Ve studii byla popsána situace, kdy vyslýchající se 

opakovaně dítěte dotazoval, zda si pamatuje nahé obrázky. Dítě kroutilo hlavou, 

vyslýchající se jej znovu zeptal, zda si tu část nepamatuje, dítě znovu zamítavě kroutilo 

hlavou. Vyslýchající na to reagoval slovy „Můžeš o tom chvíli přemýšlet, dobře? 

Možná se Ti vzpomínky na to znovu objeví.“
 7071

. Dítě by také nemělo být pobízeno k 

nějaké spekulaci o události.  

5.9 Demonstrační pomůcky Jája a Pája 

Jája a Pája jsou speciální panenky, které představují chlapce a dívku. Mají 

jednoduché šaty, pod kterými jsou nahé a opatřeny genitáliemi, aby co nejvíce 

odpovídaly lidské anatomii.   

Inspirací pro jejich výrobu a zavedení v ČR byla přednáška amerického pediatra 

Petera M. D. Adaseka na 1. Národní konferenci k problematice týraného, 

zanedbávaného a zneužívaného dítěte, která se konala v Mostě 10.-12. listopadu 1993. 

Na této přednášce demonstroval použití dvojice loutek se stylizovanými pohlavními 

orgány, které používá při výslechu sexuálně zneužitých dětí, ale je možné je použít i pro 

dítě nemluvící či mentálně zaostalé. Děti jsou s jejich pomocí schopny bez slovního 

komentáře zahrát jednání, které na nich bylo spácháno. Výslech je natáčen 

videotechnikou a takový dokument je poté možno použít jako jeden z důkazů pro soud, 
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aniž by bylo nutné opakovat výslech dítěte a tím prohlubovat v jeho psychice negativní 

zážitek. Mezi účastníky konference tento způsob komunikace s dětmi vzbudil velký 

zájem a rozhodli se zavést obdobné loutky do praxe i v ČR.  Tyto demonstrativní 

pomůcky byly do české policejní praxe zavedeny závazným pokynem policejního 

prezidenta č. 11 ze dne 12.7. 1995. 
72

       

 V současné době se již v některých speciálních výslechových místnostech jejich 

okruh rozšiřuje na více členů rodiny jako je matka, otec, děda a babička. 
73

 

Loutka je zde symbolickým, neverbálním prostředkem a dítě by mělo jejím  

prostřednictvím popsat to, co se stalo a je předmětem šetření. Může představovat 

samotné dítě nebo kohokoli jiného.   

Na začátek práce s demonstrativními pomůckami je vhodné loutky dítěti nejdříve 

představit, dát mu určitou dobu, aby si je mohlo prohlédnout a seznámit se s nimi. Je 

vhodné loutku dítěti předvést i neoblečenou, pokud dítě pohlavní orgány nenajde samo 

a zjistit, jaké výrazy jsou pro tyto orgány v rodině používány. Loutku je poté dobré 

znovu obléknout, způsob svlékání loutky, její obnažování či manipulace s pohlavními 

orgány budou patřit do samotného výslechu.      

 Při přechodu od hry k samotnému výslechu je třeba novou roli loutky dítěti 

definovat – a teď bude loutka jako ty, a ty budeš jako strejda“   

 Pokud se dítě stydí nebo bojí, lze použít pro práci s loutkou popis ve třetí osobě, 

a to i v případě, že se to týká samotného dítěte, např. „…Alenka přišla k dědovi, 

posadila se mu na klín,…,  a co ten děda dělal?“    

 V případě, že dítě v určité fázi znejistí, je vhodné se vrátit na začátek a ve 

zkratce popsat, co už se zjistilo, popřípadě to sami či s pomocí dítěte předvést. Stejně 

jako je někdy vhodné dítěti připomenout, jakou roli loutka právě představuje.  

 Je vhodné se vyvarovat jakémukoli moralizujícímu hodnocení či komentování 

toho, co dítě předvádí či popisuje. Dítě by mělo být pouze povzbuzováno. Přehnané 

chválení dítěte se nedoporučuje, aby dítě nezapojilo spíše než paměť fantazii. 
74

 

 Jako příklad úspěšného použití těchto panenek, je možné uvést případ úmrtí 

patnáctiměsíční holčičky, ke kterému došlo v Brně. Již při ohledání dítěte bylo pojato 
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podezření, že smrt nastala násilnou činností druhé osoby. Z šetření se zjistilo, že 

v kritické době byl doma druh matky se třemi nezletilými dětmi. Podezření padlo právě 

na tohoto muže. On tvrdil, že se dítě samo začalo dusit, a přestože se mu snažil 

poskytnout pomoc dýcháním z úst do úst, zemřelo. Jediným svědkem okolností, za 

kterých došlo k úmrtí kojence, byl jeho pětiletý sourozenec. S tímto chlapcem byl 

proveden výslech, při kterém byl ochotný pracovat s loutkami, které si hned pojmenoval 

po svých sourozencích.„Jáju“ pojmenoval po zemřelém dítěti. Při výslechu chlapec 

popsal průběh událostí, popsal násilí, kterého se otec dopustil, i oživovací pokusy na 

umírajícím kojenci a jeho sdělení dětem, že „Maruška umřela“. Popis událostí 

odpovídal zraněním, která byla zjištěna při pitvě. 
75

     

 Použití demonstračních pomůcek je možné nejen u dětí, ale je vhodné například 

i u osob s mentálním postižením nebo obětí zejména sexuálních trestných činů, pro 

které je velmi obtížné popisovat, co se jim stalo.      

 Demonstrační pomůcky se neuplatní jen při výslechu ve speciálních 

výslechových místnostech, ale mohou být využity např. i jako pomůcka při 

rekonstrukci. Jako pomůcku je lze využít i při práci s pachatelem, např. při rekonstrukci.  

5.10 Videozáznam 

Použití videozáznamu o průběhu výslechu  je zvláštním prostředkem 

dokumentování,  je vhodné zejména při výslechu dětí a nezletilých, které se staly 

oběťmi sexuálních deliktů. Jeho použití místo opakovaných výslechů pomáhá 

předcházet další traumatizaci oběti.      

 Pořízení videozáznamu má několik výhod oproti klasické protokolaci, nedochází 

k přerušení sdělení vyslýchaného a posiluje psychologický kontakt vyslýchajícího  a 

vyslýchaného. Další výhodou je možnost  kdykoli v průběhu trestního řízení 

přezkoumat, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky pro vedení výslechu. 

Videozáznam zachytí celkovou atmosféru výslechu, slovní projev dítěte spolu se všemi 

neverbálními prvky komunikace, ale také způsob provádění výslechu vyslýchajícím, 

např. zda nebyly použity otázky sugestivní či kapciózní.     

 Umožňuje provést včasnou a úplnou protokolaci, což  pomáhá předcházet 
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chybám, které mohou vzniknout ve zpracovávání a zachycování výpovědi 

vyslýchajícím do protokolu (viz kapitola 4.2.4)     

 Nahraný videozáznam  může také být podkladem pro vypracování znaleckého 

posudku ohledně obecné a speciální věrohodnosti výpovědi vyslýchaného.  

 Pokud byl o úkonu učiněn videozáznam dle ustanovení § 55a TŘ, poznamená se 

to v protokolu. Technický nosič záznamu se připojí ke spisu nebo se uvede, kde je tento 

záznam uložen. Nosiče je třeba označit názvem úřadu, číslem jednacím spisu a 

případem, kterého se týkají, ale také uvedením, o jaký procesní úkon se jedná, datem, 

kdy byl proveden a jménem a příjmením vyslýchané osoby. 
76

   

 Přes všechny výše uvedené výhody, se u nás videozáznam pro dokumentaci 

dětského výslechu příliš nepoužívá. 

 

5.11  Videokonference 

 Videokonference byla do trestního řádu vnesena jako reakce na technický 

pokrok v oblasti komunikační techniky
77

.      

 Předpoklady použití videokonference jsou stanoveny v § 52a trestního řádu, kde 

se uvádí, že je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména pro jejich věk či další 

okolnosti v tomto ustanovení upravené a umožňuje-li to povaha těchto úkonů a je to 

technicky možné, lze při provádění úkonů trestního řízení využívat technické zařízení 

pro přenos obrazu a zvuku.        

 Samotné provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení pak 

upravuje § 111a trestního řádu.        

 Pro výslech dětí zejména u soudu, má použití videokonference své nesporné 

klady i zápory. Výzkum Doherty-Sneddon a McAuley (2000), se věnoval srovnáním 

výpovědi šestiletých a desetiletých dětí vedených v přímém kontaktu nebo 

prostřednictvím videokonference.
78

  Dítě vypovídající prostřednictvím videokonference 

bylo uvolněnější, prožívalo méně stresu, a jeho odpovědi byly přesnější a sebejistější. 
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Zejména u mladších dětí se zmenšila ovlivnitelnost sugestivními otázkami než tomu 

bylo při osobním kontaktu s vyslýchající osobou. Naproti tomu při využití 

videotechniky museli dotazovatelé vynakládat více úsilí na ukáznění zejména mladších 

dětí, které byly více neklidné a často se přesouvaly z dosahu snímání kamery. Dalším 

negativem je ztráta určitých gest, některá nejsou kamerou zachycena. Přes tyto zápory, 

však převažují pozitiva. Proto by bylo vhodné využívat této technické vymoženosti při 

výslechu dětí zejména u soudu, kdy se dítě takto nemusí setkat tváří v tvář s osobou, 

proti které má vypovídat.            

    

5.12 Osoby, které mohou být přibrány 

 V souladu s ust. § 102 Trestního řádu, pokud je vyslýchána osoba mladší než 

osmnáct let jako svědek  o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku 

mohlo nepříznivě ovlivnit její duševní a mravní vývoj, přibere se k výslechu orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, 

která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby 

přispěla ke správnému vedení výslechu.        

 Může-li to přispět ke správnému provedení výslechu, mohou se přibrat 

k výslechu rodiče. To platí za předpokladu, že rodiče nemají zájem na výsledku řízení, 

potom by jejich přítomnost mohla dítě nepříznivě ovlivňovat. Vhodné je také zjistit, 

jaký vztah má dítě s tím konkrétním rodičem, pokud se dítě např. otce bojí, je možné, že 

bude mít strach z potrestání a u výslechu samotného nic neřekne. 
79

 Rodiče nemají na 

přítomnost nárok, přiberou se jen v případě, jestliže je to účelné. Účast rodičů ale 

nemůže nahradit přítomnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné osoby, která 

vyhovuje požadavkům § 102 odst. 1
80

.      

 Osoby, které byly přibrány, mohou navrhnut odložení úkonu na pozdější dobu a 

v průběhu provádění tohoto úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by 

provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav 

vyslýchaného. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení 
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takovému návrhu vyhoví.          

 Osoby přibrané mohou být později vyslechnuté o proběhnutém výslechu v řízení 

před soudem. Přibraná osoba však může být vyslechnuta jen ke způsobu, jímž byl 

prováděn výslech, nebo ke způsobu, jímž vyslýchaná osoba vypovídala, nebo 

k správnosti a úplnosti zápisu, tzn. zda zápis odpovídá tomu, co svědek skutečně 

vypověděl, popřípadě ke všem těmto skutečnostem.
81

      

 Pokud se jedná o oběť ve smyslu zákona o obětech, je možné, aby byl úkonu dle 

ustanovení § 21 uvedeného zákona, přítomen i důvěrník, který má dítěti poskytnout 

psychickou podporu. Nejedná se o osobu přibranou ve smyslu výše uvedeného 

ustanovení Trestního řádu, důvěrník nemůže nijak zasahovat do průběhu výslechu, a 

pokud by zasahoval, je možné ho z probíhajícího výslechu vyloučit.  
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6 Sugestibilita    

          

 Sugestibilitou rozumíme schopnost přijímat nekriticky, automaticky a bezděčně 

cizí názory za své a převádět je do vlastního chování a prožívání
82

 Sugestibilita je 

vnitřní dispozicí, ale dle poznatků z psychologie, lze obecně říci, že závisí na věku 

osoby (je vyšší u dětí a starších osob), inteligenci (s vyšší inteligencí zpravidla klesá), 

na pohlaví (ženy jsou většinou sugestibilnější), na konkrétní situaci (pokud pociťuje 

osoba strach a úzkost, sugestibilita roste), na duševním zdraví (sugestibilita je vyšší u 

některých duševních poruch a nemocí, vliv má i např. alkoholismus)
83

.    

 Obecně lze tedy říci, že v dětství je sugestibilita vyšší a s přibývajícím věkem 

sugestibility ubývá. Mladší děti jsou zvláště ovlivnitelné vůči informacím od dospělých 

osob a autorit. Převezmou tyto informace a vnesou je do vlastních vzpomínek. 

Výsledkem mohou být i bezděčná falešná obvinění vznesená dítětem.
84

  

 Příkladem může být studie Leichtmana a Ceciho z r. 1995. Předškolním dětem 

bylo řečeno, že návštěvník, který ještě nepřijel, Sam Stone, je nemotorný a vždycky 

rozbije věci, které nejsou jeho. Když pak „Sam“ přijel, ničeho se nedotkl ani nic 

nerozbil. Následující den děti viděly znečištěného medvídka a roztrhanou knihu. Ačkoli 

žádné dítě nevidělo „Sama“ cokoliv udělat, když se jich zeptali, 25 procent z nich 

uvedlo, že v tom možná hrál určitou roli. V průběhu dalších deseti týdnů byly 

vyslýchány zavádějícími otázkami typu „zajímalo by mě, jestli Sam Stone ušpinil 

medvídka schválně nebo omylem?“  Desátý týden, když se jich jiný tázající zeptal, co 

se stalo. Sedmdesát dva procent dětí obvinilo Sama, že zničil hračky a 45 procent 

uvedlo, že si vzpomínají, že ho vidělo to udělat. 
85

     

 Děti velmi citlivě reagují na působení vyslýchajícího, snaží se vycítit jeho 

očekávání a vyhovět jim. Dítě pak uvádí to, co si myslí, že chce vyslýchající slyšet. 

Proto by měl vyslýchající formulovat své otázky takovým způsobem, aby 

nenaznačovaly směr výslechu, nejlepším řešením je použití tzv. otevřených otázek.  

 K sugestivnímu působení však  může dojít i v rodině dítěte, ve škole, 
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příbuznými, ale i jinými osobami. Zjištění, kým a kdy bylo dítě před samotným 

výslechem  ovlivněno, je pak velmi složité, ne-li přímo nemožné.   

6.1 Věrohodnost 

           

 Pojem věrohodnost výpovědi vyjadřuje míru souladu výpovědi se skutečností. 
86

 

Nebo také jako pravděpodobnost, že výpověď určité osoby odpovídá skutečnosti.
87

 

 Lze rozlišovat věrohodnost obecnou a speciální (nebo také specifickou).  

 Obecná věrohodnost se týká samotné osobnosti vyslýchaného. Specifická se 

týká té dané výpovědi, zda je pravdivá a do jaké míry odpovídá skutečnosti. 

 Obecná věrohodnost je dána schopností dítěte či mladistvého zaznamenat 

určitou realitu, uložit si jí do paměti a reprodukovat ji, jak si na ni vzpomíná.
88

  Při 

znaleckém posuzování této věrohodnosti se hodnotí zejména schopnost dítěte či 

mladistvého správně vnímat prožité události, schopnost zapamatovat si je, dále 

schopnost z paměti oživit vzpomínky, vyvolat je a mluvit o nich, úroveň intelektových 

schopností a řeči.   Také sklony dítěte k sugesci a zda má dítě tendenci k fantastickému 

vylepšování.           

 Tato věrohodnost se hodnotí jednak podle zpráv z domácího prostředí, z dalších 

prostředí, kde se dítě nebo mladistvý pohybuje, ale také ze znalcova vyšetření dítěte. 

 Specifická věrohodnost se zabývá konkrétní výpovědí a pravděpodobností, zda 

odpovídá skutečnosti. Znalec se zaměřuje na několik oblastí výpovědi. Jednou z nich je 

zaměření na obsah výpovědi, zda se uvedená skutečnost mohla stát tak, jak byla dítětem 

popsána a zda může odpovídat realitě.       

 Dále je nutné si všímat slovníku, které dítě použilo při vylíčení události, zejména 

pokud dítě používá výrazy, které neodpovídají jeho věku, může to být jedna ze známek, 

že se může jednat o falešné obvinění.       

 Dalším kritériem je konstantnost výpovědi. Zde je sledováno, zda a jak byla 

výpověď měněna postupem času.       

 Pozornost je věnována i možným důvodům lživé výpovědi, jako je strach, msta 
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nebo ochrana jiné osoby. (viz kapitola 6.3 sebeobviňování a nepravdivá doznání). S tím 

souvisí i zkoumání interpersonálních vztahů v rodině, zejména vztahy rodičů mezi 

sebou, k dítěti, ale i vztahy dítěte ke každému rodiči, k sourozencům a k  jiné osobě, ke 

které má dítě určitý vztah nebo které se inkriminovaná činnost týká. .  

 Znalec po zkoumání věrohodnosti může dojít k následujícím závěrům:  

Věrohodnost (obecná nebo specifická) není nijak oslabena, věrohodnost je částečně 

snížena, potom je nutné v posudku specifikovat, v jakých aspektech je snížena.              

A věrohodnost je snížena podstatně.        

 Je třeba si uvědomit, že i osoba, která je obecně nevěrohodná, může 

v konkrétním případě podat věrohodnou výpověď a naopak, osoba, která je věrohodná, 

může v konkrétním případě vypovídat lživě.  

6.2 Dětská lež 

 Podstatu a význam pojmu lež začínají děti chápat přibližně kolem šestého roku 

věku.  Motivace ke lži může být různá.       

 Za nejzávažnější lze považovat lež účelovou, která aktivně sleduje dosažení 

určitého cíle.   Může spočívat v tom, že dítě nemluví pravdu (tzv. aktivní), nebo dítě 

pravdu zamlčuje (tzv. pasivní). Příkladem aktivní účelové lži může být případ dívky, 

která obvinila svého učitele, že jí odpoledne pozval do školy a tam se jí pokusil 

pohlavně zneužít. Její vyprávění bylo natolik přesvědčivé, že pouze prokazatelné alibi 

několika dospělých osob na kritickou dobu, učitele zachránilo od případného trestního 

stíhání. Později se zjistilo, že dívka se učiteli chtěla pomstít.  

Jeden z nejčastějších důvodů dětských lží je pak lež, která vyplývá ze snahy 

uniknout potrestání. Nejčastěji se objevuje u dětí, která jsou často trestány i za 

maličkosti. 
89

 

Objevuje se i tzv. lež úniková, kdy se dítě snaží uniknout nějaké nepříznivé 

skutečnosti a neuvědoměle si nalhává situaci příznivější. Za normální jev je možno 

pokládat i lež obrannou, v případech kdy je dítě utlačováno a omezováno.  

Objevuje se i bájná lhavost (pseudologia phantastica), jedná se o velmi barvité a 

často i dramatické líčení určité události, které může být i zcela vymyšlené, často je 
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v něm však část pravdy, v níž vyprávějící hraje hlavní roli. Cílem bývá především získat 

pozornost okolí. Líčení událostí bývá často velmi věrohodné. Bájná lhavost se vyskytuje 

zejména u dětí předškolního věku, především u hysterických osobností.
90

 Příkladem 

může být případ, kdy dítě obvinilo otce, že se před ním obnažoval. Posléze se zjistilo, že 

si převlékal dlouhé kalhoty za krátké. Nebo případ dvojice chlapců ve věku kolem 

deseti let, kteří soupeřili v tom, kdo je víc doma bitý. Vymysleli si sazebník trestů, ve 

kterém rozlišovali, zda jde o trest „na holou“ nebo „na trenky“. O bití vedli stručné, 

přehledné zápisky. Nakonec se ukázalo, že děti vůbec nebyly bity. 
91

 

 

6.2.1  Nonverbální signály lhaní a děti 

Děti okolo šestého roku věku a starší si začínají uvědomovat, že jsou určité 

signály (většina lidí za ně považuje zejména vyhýbavý pohled, přeřeknutí, či méně 

úsměvů), na které se jiný člověk zaměří, pokud je chce přistihnout při lži. S věkem se 

také rozvíjí schopnost lépe ovládat pohyby obličejových svalů. Starší děti jsou díky 

tomu mnohem přesvědčivější při nasazování různých výrazů než mladší děti. Proto se 

jim lépe daří zastírat lhaní a podvádění. Naproti tomu mladší děti ještě nedokážou 

přesvědčivě potlačit známky úzkosti a proto při lhaní vypadají více nervózně.  
92

 

    

6.3 Sebeobviňování a nepravdivá doznání 

 Sebeobviňováním rozumíme situaci, kdy se osoba sama nařkne ze spáchání 

provinění.  Naproti tomu nepravdivé doznání je situace, při které vyslýchaný podává 

nepravdivou výpověď týkající se provinění, ze kterého je obviněn.   

 Jedním z důvodů může být, že si mladistvý uvědomuje svou vinu a tyto výčitky 

svědomí ho mohou dovést k sebeobvinění.       

 Další možnou motivací  je, že se mladiství snaží ochránit jiné osoby. Nejčastěji 

z důvodu  vztahu k osobě, která čin opravdu spáchala. U mladistvých to budou zejména 
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vztahy milostné, vztahy k rodičům či jiným příbuzným a také vztah mezi přáteli či členy 

party. Mladistvý se v dané chvíli sám rozhodne, že se k činu nepravdivě dozná, aby 

určitou osobu  ochránil, a to i s vědomím, že může být odsouzen za čin, který nespáchal. 

 Dalším důvodem k sebeobviňování či nepravým doznáním může být obrana 

jiných osob po domluvě s nimi. I zde jde o ochranu osoby, ke které má mladistvý určitý 

vztah. Ale na rozdíl od předešlé situace se zde nejedná o jeho spontánní doznání. Může 

být k přiznání naveden, ale také může jít o nějakou formu nátlaku, hrozby nebo naopak 

mu může být slíbena nějaká výhoda, ze strany skutečných pachatelů. Nejčastějším 

důvodem nepravdivých doznání bude vliv jeho party a ochrana některého z jejich členů.

 Motivem k sebeobvinění a následnému křivému obvinění jiné osoby může být 

pomsta, nenávist či žárlivost. Typické to bude u mladistvých dívek, pokud objekt jejich 

zájmu neopětuje jejich lásku. Pak jsou schopny se doznat ke spáchání provinění a muže 

následně křivě obvinit ze spolupachatelství.      

 Je možné také jednání, kdy se mladistvý dozná k méně závažné trestné činnosti, 

aby zakryl činy závažnější, popřípadě se nepravdivě dozná, aby vyšetřování bylo 

svedeno jinam a mezitím došlo k zahlazení stop a důkazů skutečnými pachateli.  

 Dalším důvodem může být i touha mladistvého být středem pozornosti. Častá je 

snaha dosáhnout uznání ve skupině či partě, proto se mladistvý často vychloubá činy, 

které nespáchal, aby dosáhl ocenění jiných osob.  
93

    

 Podle některých autorů jsou určité duševní poruchy, které mohou ovlivnit 

kvalitu výpovědi a v některých případech vést i k nepravdivému doznání.  

 Mohou to být. tzv. pervazivní vývojové poruchy, např. autistické poruchy.         

U těchto poruch lze kromě jiného zaznamenat abnormality v komunikaci i ostatních 

kognitivních dovednostech, dalšími rysy mohou být impulzivita a krátký rozsah 

pozornosti. Právě tyto abnormality mohou ovlivnit výpověď a vést až k falešným 

doznáním.          

 Kvalitu výpovědi mohou narušit u dětí a mladistvých také poruchy  ADHD 

(hyperkinetické poruchy), jedná se o poruchy, které zahrnují problémy s pozorností, 

impulzivitou, rušením, plněním požadavků či zapomnětlivostí.    

 Vliv může mít i porucha opozičního vzdoru, kdy dítě popř. dospívající vzdoruje 

pravidlům. V určitých situacích se může snažit ublížit rodičům nebo odporovat 
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pravidlům tím, že se falešně dozná nebo obviní jiného z činu, který nespáchal, či uvádí 

nepravdivé údaje při vyšetřování. 
94
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Závěr 

V této práci jsem se snažila vystihnout podstatu výslechu obecně jako disciplíny, 

ve které se propojují aspekty právní, kriminalistické a psychologické.   

 Pouze s obecnými poznatky o výslechu si vyslýchající při výslechu zejména 

mladších dětí nevystačí. Jejich paměť, vnímání i řeč fungují odlišně od dospělých. Proto 

je nutné, aby měl vyslýchající i základní znalosti z jiných oborů jako je vývojová 

psychologie, pedopsychiatrie apod., aby mohl těmto odlišnostem výslech přizpůsobit. 

  U výslechu dětí hraje důležitou roli  důkladná příprava vyslýchajícího na 

budoucí výslech. Zjištění co nejvíce informací o dítěti,o jeho mentální úrovni,  jeho 

zázemí,  o jeho povaze, temperamentu, způsobu vyjadřování,  pomůže vyslýchajícímu 

lépe se připravit na jeho výslech a podle toho upravit plán výslechu.   

 Dalším velmi důležitým faktorem pro úspěšné vedení výslechu, zejména u dětí 

mladších, ale i u mladistvých, kteří se stali obětí trestného činu, je prostředí, ve kterém 

se výslech odehrává. Speciálních výslechových místností je dnes jen kolem padesáti pro 

celé území České republiky, ale přesto kladně hodnotím, že jejich počet každým rokem 

roste. Tyto místnosti, které jsou více uzpůsobeny dětem svým vybavením, ale např. i 

vymalováním zdí, pomáhají zmenšovat míru stresu vyslýchaného dítěte a pozitivně 

působí i při navázání kontaktu s vyslýchajícím. Výsledný videozáznam z nich získaný, 

pak vypovídá i o celkové atmosféře výslechu, ukazuje chování dítěte spolu se všemi 

znaky, jako je nonverbální komunikace a zároveň je i kontrolou vyslýchajícího, zda 

např. nepoužil nevhodných zejména sugestivních otázek. Proto si myslím, že by 

videozáznamy měly být více využívány jako důkazní materiály, než je tomu 

v současnosti. Lze je využít i jako podklad pro vypracování posudku znalcem o 

věrohodnosti výpovědi.         

 Velmi dobře se  při výslechu osvědčily také speciální demonstrační pomůcky, 

nazvané Jája a Pája. S jejich pomocí se mladším dětem, ale např. i obětem sexuálních 

trestných činů lépe popisují nepříjemné zážitky, které se jim staly. Pomáhají překonávat 

slovní bariéru i ostych. Za pozitivní považuji, že se tyto demonstrační pomůcky neustále 

vyvíjejí a v některých speciálních výslechových místnostech již jsou přítomny panenky, 

které mohou představovat i další členy rodiny, jako je např. dědeček nebo babička. 

 Jako přínos pro výslech dětí, zejména u soudu, považují možnost využití 
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videokonference. Dítě se nesetká s obviněným a nezažívá stres vyvolaný prostředím u 

soudu. Cítí se tak bezpečněji a na jeho výpověď zejména na přesnost,  to má pozitivní 

dopad. Bylo by v zájmu zejména dětských obětí trestných činů, aby byla tato možnost 

soudy využívána.          

 Dále kladně hodnotím zvýšení věkové hranice u ustanovení § 102 z patnácti let 

na osmnáct let. A také přijetí zákona 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.   
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Abstrakt 

Cílem této práce bylo popsat hlavní rozdíly mezi výslechem dospělých a dětí. 

Tato práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru.   

První kapitola vymezuje pojem dítě v českém právním řádu a v mezinárodních 

úmluvách.  

Druhá kapitola popisuje specifika a problémy jednotlivých vývojových období 

dětí.    

 Třetí kapitola vykládá výslech obecně. Úprava výslechu je obsažena v mnoha 

právních předpisech. Zaměřuji se na ustanovení související zejména s trestním právem. 

Další část této kapitola souvisí s výslechem a kriminalistikou, zejména jak se připravit 

na výslech, stádia výslechu a taktiky jeho provádění. Také zmíním forenzní psychologii, 

která pomáhá a doplňuje kriminalistiku vlastními metodami a zjištěními.  

Čtvrtá kapitola se věnuje výpovědi. V první části obecně, druhá část popisuje 

proces utváření výpovědi a faktory, které mohou tento proces ovlivňovat od samotné 

události, až po její zaznamenání vyslýchajícím.  

Pátá kapitola se zabývá zvláštnostmi výslechu dětí. Jedním z faktorů, který 

výslech ovlivňují, je prostředí, kde výslech probíhá. Z tohoto důvodů jsou zřizovány 

speciální výslechové místnosti, které mohou napomoci komunikaci mezi vyslýchajícím 

a dítětem. Jsou vybaveny hračkami, nábytkem atd., které pomohou dítěti cítit se 

pohodlněji a více v bezpečí, tyto místnosti mají také technické vybavení jako jsou 

kamery a mikrofony. V této kapitole také zmíním vyslýchajícího a způsoby, jak může 

navázat kontakt s dítětem, jak lze poučit dítě o jeho právech a také jak by mělo 

odpovídat. Dítě může říct „nevím“ a nemělo by mít pocit, že se musí zavděčit 

vyslýchajícímu. Tato kapitola se také věnuje způsobům, jak pokládat otázky.  

Poslední kapitola je zaměřena na sugestibilitu, věrohodnost výpovědi, dětskou lež 

a důvody, které vedou k sebeobviňování nebo falešným doznáním.  
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Abstract  

The aim of the thesis was to describe the main differencies between an 

interrogation of adults and children. The thesis is composed of six chapters, an 

introduction and a conclusion.   

The first chapter is focused on concept „a child“ in the Czech legal order and 

International agreements.  

The next chapter describes specifics and problems of individual evolutionary 

periods of children. 

The third chapter explains the interrogation in a general meaning. The interrogation 

is included and modified  in more statutes. I focused on provisions of a statute relating 

the interrogation in Czech law, especially in criminal law. Next part of this chapter 

deals with the interrogation and a criminalistics. How to prepare for the interrogation, 

the stages of the interrogation and tactics of its implementation.  I also mentioned the 

forensic psychology which helps and supplements the criminalistics with its own 

methods and findings.  

The fourth chapter is an analysis of a testimony, in a first part in general meaning 

and the second part describes a process of  formation of the testimony and the factors 

which can influence this process from an event to a record by an interrogator.  

The fifth chapter is concerned on specialities of interrogation of children. One of 

the major factors by interrogation of children is a surrounding where the questioning is 

happening. For this reason are developed the special interrogating rooms which can 

really help with communication between the questioner and a child. There is used 

special equipment in these rooms like toys, furniture etc. which makes a child to feel 

more safe, more comfortable and more communicative, and also technological 

equipment like cameras and microphones. I also mention an interrogator, the ways how 

he can begin a contact with a child, how to advise a child about his/her rights and 

instruct a child how he/she should answer. The child can also say „I don´t know“ and 

shouldn´t have a feeling that he/she must ingratiate to a questioner.  The next part is 

including the ways how to ask questions.  
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The last chapter is about suggestibility, credibility of the testimony and aspects of 

children lie and the reasons why the self-incrimination or false confession can happen.  
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