
Oponentní posudek na diplomovou práci

„PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYPOČÚVANIA DETÍ 
V RÁMCI TRESTNÉHO KONANIA“,

kterou předkládá Zuzana Kostelníková

Diplomový projekt se věnuje zajímavé tématice, která je pro forenzní praxi významná a 
dosud u nás poměrně málo řešená (zejména z tolik žádoucího psychologického úhlu 
pohledu). Problematika výpovědi dětí v občanských i trestních věcech je mimořádně
důležitá, ale rovněž složitá – z pohledu dítěte a jeho rodičů, profesní kompetence 
vyšetřovatele, pracovníků OSPOD aj. Jde o práci mezioborovou, ve které autorka zná právní 
souvislosti, ale těžiště je zcela jasně v psychologických poznatcích a souvislostech.

Diplomová práce teoreticko-empirický charakter, je poměrně rozsáhlá, tematicky jasně 
ohraničená, obsahově přiměřeně a věcně sevřená, je vhodně strukturovaná a tradičně 
členěná (má část teoretickou a empirickou). Autorka kvalitně zpracovala dosti rozsáhlou 
literaturu (zahraniční i domácí), což se relevantně projevuje jak v teoretické, tak empirické 
části práce (analýza dat, diskuze k nim).

Teoretickou část autorka otevírá kapitolou věnovanou postavení dítěte v právu. Teprve ve 2. 
kapitole se čtenář dozví, že celý diplomový projekt je zaměřený na děti předškolního věku. 
Oceňuji, že relevantně vybrané vývojové charakteristiky předškolních dětí jsou předložené 
s ohledem na dětskou výpověď ve vyšetřování. Postupy a metody používané ve výslechu dětí 
jsou podrobně popsány a vysvětleny ve 4. a 5. kapitole, nejvíce prostoru autorka věnuje 
metodě kognitivního interview (nejprve obecně a teprve potom se zaměřením na specifika KI 
u dětí). Je autorce známo, zda s některou z uvedených metod (kromě AD) se u nás pracuje a 
případně jak?  

Empirická část zahrnuje všechny náležitosti, které lze od této části očekávat. Předmět
výzkumu je adekvátně vymezen, cíle jsou zpracovány do vhodně formulovaných otázek a 
pracovní hypotézy. Sledují dvě roviny výzkumu (výpověď dětí a vybrané vývojové 
charakteristiky; výpověď dětí a využití KI). Výzkum je nápaditý, dosti pracný v části přípravné, 
realizační i hodnotící. Celý výzkumný projekt a jeho průběh je jasně popsán, přehledně je 
představena výzkumná metoda i způsob zpracování dat. Výsledky jsou prezentovány vcelku 
přehledně, ale dosti hutně. Vhodné jsou konkrétní ilustrace z rozhovorů s dětmi. Domnívám 
se, že Diskuzi mohlo předcházet shrnutí výsledků výzkumu. Dat je mnoho – někde jsou 
v textu zahrnuta dílčí shrnutí (což čtenář opravdu ocení), jinde nikoli (což je čtenáři líto).

Diplomovou práci uzavírá diskuze, která se zaměřila jak na výsledky, tak na metodologické 
souvislosti realizace výzkum. Závěr je pak už jen střízlivým uzavřením celé práce. 

Zajímalo by mě, které výsledky autorka sama považuje za zvláště podstatné a jak mohou být 
přenositelné do policejní praxe. Jaké další výzkumy by v problematice výpovědi dětí bylo 
třeba dále realizovat?

Diplomová práce je ucelenou odbornou studii věnovanou výslechu dětí vysoké úrovně a 
převyšující požadavky na diplomové práce kladené. Dobře ji charakterizují slova: kvalitní, 



obsahově bohatá, korektní, logicky uspořádaná. Domnívám se, že diplomový projekt a 
způsob jeho zpracování vyjadřuje nejen potřebu autorky naplnit jednu z posledních 
studijních povinností magisterského studia, ale dokladuje její osobní zaujetí sledovanou 
problematikou. Domnívám se, že by autorka měla uvažovat o publikování vybraných 
poznatků (např. přehledová studie v recenzovaném časopise Psychologie pro praxi).

Závěr:

Zuzana Kostelníková předložila práci, která bezezbytku splňuje všechny požadavky na 
diplomové práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie FF UK v Praze. Navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně.
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