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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

 

„Psychologické aspekty vypo čúvania detí v rámci trestného konania,“  

 

 

kterou předkládá 

Zuzana Kostelníková 

 

 

Doby, kdy byly děti obecně vzato vnímány jako nevěrohodný zdroj informací v rámci trestního řízení 

jsou naštěstí již pryč. Nicméně je třeba mít stále na paměti, že výslech dítěte v rámci trestního 

řízení je velmi náročný postup se specifickými nároky. Policisté v České republice k němu nejsou 

speciálně a jednotně vzděláváni a trénováni. Rozvíjení poznatků v dané oblasti a jejich přenos do 

praxe je tedy důležitým úkolem. 

Problematika výslechu dětí je oblastí, která spojuje několik témat a ta jsou adekvátně 

reprezentována kapitolami teoretické části. Jejím těžištěm je kapitola týkající se specifických 

postupů používaných při výslechu dětí a pak kapitola zaměřená konkrétně na metodu Kognitivního 

interview, kterou autorka využila v rámci vlastního empirického šetření. Avšak i kapitoly zahrnující 

právní rámec, vývojová specifika dítěte, jako účastníka TŘ představují důležité mantinely a 

východiska a jsou zpracovány s ohledem na jejich spojení s danou oblastí aplikace. Autorka 

neopomíjí např. téma falešných, nepravých vzpomínek (false memory), jež je pro problematiku 

svědeckých výpovědí důležité. Důkladný výklad ohledně metody Kognitivního interview a jeho 

jednotlivých komponent je v oblasti české (i slovenské) odborné literatury ojedinělý.  

Příklady konkrétních nesprávných postupů (např. McMartin’s case), využívaných vyšetřovateli 

také vhodně ilustrují a modelují danou problematiku. Nechybí ale ani zásady obecnější, které by 

mohly být součástí vzdělání, výcviku policistů. Uvedeny jsou zahraniční komplexní postupy - 

protokoly, které m.j. poukazují na to, že změna praxe v této oblasti je možná. 

Výzkum si klade cíle sledovat výpověď dětí z hlediska vybraných vývojových specifik a hodnotit 

také použití techniky Kognitivního interview u této skupiny respondentů. Pečlivě je popsán 

výzkumný postup a jeho úskalí. Autorka komentuje i etické důvody, stojící za výběrem podnětového 

materiálu i skupiny respondentů. Zjištění jsou diskutována s porozuměním a v kontextu poznatků 

uvedených v teoretické části.  

Eticky není možné nebo je velmi komplikované v roli studenta zkoumat problematiku na skupině 

skutečných obětí. Získaná zjištění jsou ale přenositelná do praxe. Mezi nejzásadnější lze zařadit jak 

výstupy ohledně přesnosti zvolené metody – výslechového postupu, tedy jejího přínosu. Důležitá 

jsou ale také specifika a omezení postupu s ohledem na vývojové charakteristiky dětí. Domnívám 
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se, že autorce se zdařil opravdu hluboký a fundovaný vhled do problematiky. Vytvořila také 

přehledný souhrn poznatků, jejichž využitelnost je dle mého názoru v oblasti výzkumu i praxe. 

Náročná byla samostatná realizace výzkumu. Práce je založena na velkém množství odborné 

literatury, zejména cizojazyčné. 

 

 

Závěr: Zuzana Kostelníková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: výborně. 

 

 

Praha 29. 8. 2015                                                                              PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


