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Abstrakt 

Predkladaná práca sa zaoberá vypočúvaním detských svedkov a jeho výsledkom vo 

forme výpovedi. Mapuje vývojové špecifiká detí relevantné v priebehu vypočúvania. Ďalej 

ponúka prehľad špecifických postupov, ktoré zohľadňujú nároky vyplývajúce z práce s touto 

skupinou svedkov. Najväčší dôraz práca kladie na metódu kognitívneho interview vytvorenú 

Geiselmanom a Fisherom (1992) a moţnostiam jej vyuţitia u detí. Praktická časť sa v jednej 

rovine venuje overeniu vhodnosti špecifickej metódy - kognitívneho interview pre účely 

vypočúvania u detí v predškolskom veku. Druhá rovina mapuje vývojovo špecifické prejavy 

detí v priebehu takto vedeného rozhovoru. Vďaka analýze dvadsiatich rozhovorov bolo 

moţné identifikovať špecifiká prejavujúce sa tak v kognitívnej oblasti, ako aj v oblasti 

sociálnych schopností a zachytiť ich konkrétnu podobu. V následnom kroku boli výpovede 

detí posudzované z hľadiska pouţitej metódy. Na danej vzorke sa ukázali kvalitatívne ale aj 

kvantitatívne rozdiely obsahu výpovede v jednotlivých fázach. Pričom ako ideálna pre 

získanie presnej a detailnej výpovede sa ukazuje kombinácia fázy voľnej výpovede a fázy 

špecifických otázok. 

Kľúčové slová: 

vypočúvanie detí, metóda kognitívneho interview, detský svedok, výsluchové metódy 



 

 

Abstract 

The present work deals with interviews with the child witnesses and its results in the 

form of testimony. Mapping the developmental specifics of children relevant in the course 

of interrogation. We also offer an overview of specific procedures which take account 

of claims arising from working with this group of witnesses. The main emphasis is put on the 

method of cognitive interview created by Geiselmann and Fisher (1992) and its possible use 

in children. The practical part is flush pays overview suitability of specific methods - 

cognitive interview for the purpose of the interview with preschoolers. The second level maps 

the development specific manifestations of children during the interview follows. By 

analyzing 20 interviews to identify specifics manifest both in the cognitive area, as well as in 

social skills and capture their concrete form. The subsequent step were testimonies 

by children assessed in terms of the methods used. On a given sample but it turned out 

qualitative and quantitative differences in content of the statement in the respective phases. 

Using as ideal for obtaining accurate and detailed testimony shows Open-ended narration 

of phase combination and Phase probing memory codes. 

Keywords: 

child witness, interrogation techniques, interrogation of children, cognitive interview 
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Úvod 

Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále im niečo vysvetľovať. Deti 

musia býť k dospelým veľmi zhovievavé. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Dieťa v trestnom konaní uţ nie je raritou a jeho výpoveď môţe byť spojená 

s vyšetrovaním závaţných trestných činov, akým je napríklad sexuálne zneuţívanie. 

V podobných deliktoch často chýbajú materiálne dôkazy a aj preto je na vyšetrovateľov, 

prípadne iných odborníkov, vyvíjaný značný tlak odviesť výsluch čo najkvalitnešie a získať 

vierohodnú výpoveď. Vzhľadom na špecifiká tejto skupiny svedkov je táto úloha náročná 

a moţnosť psychologickej podpory značná. Predkladaná práca sa pokúša odpovedať na 

niektoré otázky spojené s problematikou vypočúvania detských svedkov a detailnejšie popísať 

jednu zo špecifických metód vypočúvania – kognitívne interview. 

Keďţe vypočúvanie je jednou z kriminalistických metód, je rámcované právnymi 

normami, ktoré sú popísané v úvode práce. Zároveň je vypočúvanie špecifickým typom 

sociálnej interakcie a na jej celkový priebeh má okrem iného, výrazný vplyv dieťa a jeho 

vývojové špecifiká, ktoré práca mapuje z forezne psychologického hľadiska. 

Práca stručne zhŕňa vypočúvanie, ako kriminalisticko-taktickú metódu a dáva tak 

teoretický základ pre popis a zhodnotenie špecifických postupov vyuţívaných pri práci 

s detským svedkom. Najväčšia pozornosť je venovaná metóde kognitívneho interview, ktorá 

bola vyuţívaná a overovaná vo výskumnej časti. 

Empirická časť si kladie za cieľ zmapovať špecifiká detskej svedeckej výpovede 

a preveriť vhodnosť pouţitia metódy kognitívneho inteview v jeho modifikovanej podobe. 
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I. Teoretická časť 

1. Postavenie dieťaťa v práve 

Dieťa ako svedok prestáva byť v policajnej praxi ojedinelým javom. Aj preto si problematika 

detských svedeckých výpovedí ţiada stále väčšiu odbornú pozornosť. Dieťa sa môţe dostať 

do styku s orgánmi činnými v trestnom konaní
1
, alebo všeobecne s justíciou v rámci 

vyšetrovania rôzneho druhu deliktov v rozličnom procesnom postavení a práca s nimi môţe 

mať rôzne podoby. Zároveň sa tieto role a ich kontext môţu prelínať, preto je uţitočné si ich 

v úvode stručne popísať. 

Dieťa môţe byť napríklad zapojené do občiansko-právnych sporov
2
, alebo môţe ísť 

o kontakt v priebehu trestného konania. V tejto diplomovej práci je pozornosť orientovaná 

na špecifický procesný úkon v priebehu trestného konania – výsluch. 

Práca s dieťaťom ďalej závisí od jeho procesného postavenia a teda od role, ktorú 

zohrávalo v priebehu trestného činu. Hovoríme o role svedka, obete/poškodeného, či 

páchateľa. Od nej sa totiţ odvíja postup orgánov činných v trestnom konaní, ale aj moţná 

psychologická podpora pri vyšetrovaní, či znalecké posudzovanie – súhrnne psychologická 

intervencia (Boukalová, Gillernová, & Molnárová, 2006). 

Kontakt s dieťaťom v priebehu trestného konania je upravovaný zákonmi určujúcimi 

právny rámec, v ktorom sa orgány činné v trestnom konaní (ale nie len ony) môţu pohybovať. 

Preto nasledujúca časť stručne sumarizuje právne aspekty vypočúvania dieťaťa v Českej 

republike. V úvode vysvetlíme pojem dieťa z právneho hľadiska, zmienime zákony 

upravujúce jeho práva a povinnosti. Ďalej sa budeme krátko venovať moţnému procesnému 

postaveniu, pričom najväčšia pozornosť bude venovaná dieťaťu v role svedka a špeciálne - 

zákonnej úprave výsluchu vedeného s dieťaťom v tejto role. 

České trestné právo pojem dieťa vôbec nepoznalo, avšak nový trestný zákonník platný od 

1.1.2010 pod §126 zákona č. 40/2009 Sb., definuje dieťa ako „osobu mladšiu ako 18 rokov 

v prípade, ţe trestný zákon nestanoví inak“. V literatúre sa však stretávame aj so staršími 

                                                
1 Trestné konanie je ekvivalentom českého „trestného řízení“, pričom oba pojmy v sebe obsahujú zákonom 

upravený postup orgánov činných v trestnom konaní.   
2 Veľmi často ide o rozvodové konania. Tematika znaleckého posudzovania v rámci rozhodovania o zverení 

dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov je určená k samostatnej práci, ale v praxi sa nevylučuje prelínanie 

týchto tém. Napríklad v prípadoch, kedy sa dieťa stáva prostriedkom „vybavovania si vzájomných účtov“ medzi 

rodičmi. Prípady falošných obvinení zo zneuţívania jedným z rodičov, prípadne ich novým partnerom nie sú 

raritou a ich dôsledky na ďalší vývoj dieťaťa môţu byť značné.   
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pojmami ako „nezletilý“ – dieťa do 18 rokov a „mladistvý“ – osoba medzi 15. a 18. rokom. 

O mladistvom však hovoríme len v prípade, ţe sa jedná o páchateľa trestnej činnosti. Ak sa 

jedná o poškodeného alebo svedka, bol dôleţitý len fakt, či je, alebo nie je starší ako 15 

rokov. V súčasnosti sa v súvislosti s dieťaťom ako svedkom a páchateľom pracuje s pojmami 

osoba „mladší 15 let“ a „mladistvý“, súhrnne - „mládež“. 

Prístup, ciele a vyuţitie konkrétnych postupov policajných orgánov, či odborníkov 

k dieťaťu závisí, okrem iného, od jeho procesného postavenia, od fázy, v ktorej do trestného 

konania vstupuje, či od jeho ochoty spolupracovať. Práve preto je moţné nájsť právne regule 

upravujúce výsluch dieťaťa na viacerých miestach. 

Zásady jednania s deťmi predovšetkým v role páchateľa upravuje Zákon č. 218/2003 Sb., 

„O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů“, skrátene - „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže“ (ďalej uţ len 

ZSVM), ktorý v Českej republike vstúpil do platnosti v roku 2004. Predovšetkým mladistvým 

páchateľom, tento zákon zabezpečuje určitú ochranu pred nevhodným správaním 

vyšetrovacích orgánov. Povoľuje napríklad prítomnosť právneho zástupcu páchateľa od 

prvého výsluchu a vo všetkých situáciách (Šubrt, 2007). Zákon reaguje na jeho špecifické 

potreby, čo je moţné vidieť napríklad v §57 ZSVM. Ten hovorí, ţe „pri výsluchu mladistvého 

obvineného je nutné postupovať ohľaduplne a šetriť jeho osobnosť.“ Bliţšie ale tento postup 

nešpecifikuje a preto sa v praxi môţeme stretnúť s výsluchom prevedeným neadekvátnym 

spôsobom. 

Ak je však dieťa v role svedka, jeho výsluch je poväčšine upravovaný §102 trestného 

poriadku. Tejto problematike bude venovaná nasledujúca podkapitola. 

V prípade, ţe sa nachádza v role obeti, je výsluch a podávanie vysvetlenia regulované 

prevaţne 5. dielom Zákona č. 45/2013 „o obetiach trestných činov a o zmene niektorých 

zákonov“ (tieţ sa mu viac budeme venovať niţšie). 

Procesné postavenie zohráva významnú úlohu v ktorejkoľvek fáze trestného konania 

a determinuje postupy a ciele nie len orgánov činných v trestnom konaní ale aj ďalších 

odborníkov – napr. súdnych znalcov, s ktorými dieťa prichádza do kontaktu. Skôr ako sa však 

budeme venovať dieťaťu, ako svedkovi, je uţitočné v krátkosti popísať dieťa v role 

páchateľa, kedy ten za určitých okolností môţe vystupovať zároveň ako svedok (napr. 

v prípadoch spolupáchateľstva). Ako uţ bolo zmieňované postupy orgánov činných 

v trestnom konaní u detských páchateľov, aj ich práva sú upravované predovšetkým ZSVM 

(na rozdiel od detských svedkov alebo obetí). 
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Otázkou teda je, kedy hovoríme o dieťati ako o páchateľovi? Práca si ako cieľovú skupinu 

vybrala deti v predškolskom veku. V tejto súvislosti sa ako zaujímavý ukazuje fakt, ţe sa deti 

v rannom období svojho ţivota
3
 dostávajú do kontaktu s justíciou predovšetkým ako obete 

trestného činu. Najčastejšie ako obeť týrania, zneuţívania, zanedbávania či ako svedok, ktorý 

o udalosti môţe vypovedať. Podľa Svobody (2001) je však v tejto vekovej skupine v podstate 

vylúčená možnosť úmyselného trestného činu
4
. V tomto vekovom období sa stretávame skôr 

s nedbalostnými deliktami, kedy najčastejšie ide o podpaľačstvo. 

Vo vyššom veku hovoríme o mladistvých páchateľoch a stretávame sa u nich s tzv. 

„proviněním“. To podľa §6 ZSM označuje trestný čin spáchaný osobou do 18. roku ţivota. 

Na rozdiel od všeobecnej definície (platiacej pre osoby dospelé) sa musí jednať o trestný čin 

s vyšším stupňom spoločenskej nebezpečnosti (Šubrt, 2007). 

Okrem previnenia sa v literatúre môţeme stretnúť s pojmom čin inak trestný, ktorý je 

činom pre spoločnosť nebezpečným a naplňuje znaky trestného činu, ale z dôvodu nedostatku 

veku, príčetnosti alebo relatívnej príčetnosti v dôsledku nedostatočnej rozumovej a mravnej 

vyspelosti, nie je trestným činom. 

Cieľom trestu u mladistvých je ponaučenie. Ďalej by mal účinne prispieť k tomu, aby sa 

mladistvý, alebo osoba mladšia ako 15 rokov zdrţala ďalšieho páchania protiprávnych činov, 

našla spoločenské uplatnenie a aby páchateľ podľa svojich schopností a moţností prispel 

k odčineniu ujmy. Preto sa ako uţitočná javí snaha o pochopenie prostredia, v ktorom sa 

dieťa pohybuje. To znamená vzťahy, podmienky, hodnoty a celkovo ţivotný štýl jeho, aj 

jemu blízkeho okolia. Na rozdiel od dospelých, je dôleţité venovať zvýšenú pozornosť vplyvu 

vrstevníckej skupiny. Práca s mladistvými si kladie veľké nároky na komunikačné schopnosti, 

schopnosť jednať autenticky a profesionálne (Malá, 2009; Boukalová, Gillernová, & 

Molnárová, 2006). 

Pri otázkach o moţnej psychologickej podpore zvaţujeme fázu, v ktorej je psychológ 

k trestnému konaniu prizvaný. Jeho odborný pohľad je moţné vyuţiť pri voľbe taktiky 

výsluchu vzhľadom na osobnosť mladistvého páchateľa (v prípade voľby taktiky výsluchu pri 

vyšetrovaní skupinového trestného činu, je moţné zohľadňovať jeho pozíciu v skupine) či 

jeho motiváciu. Motivácia sa ukazuje ako významná nie len pri voľbe taktiky, ale je jednou 

                                                
3 Napr. Šulová (2005) do tohto súhrnného názvu zahŕňa obdobie od narodenia aţ po predškolský vek (vrátane). 
4 Nakoniec aj tento fakt sa odráţa v zákone, kedy § 25 TZ uvádza, ţe „Kto v dobe spáchania trestného činu 

nedovŕšil 15. rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.“ 
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z kľúčových otázok pri voľbe trestu. Znalosť motivácie napomáha určiť mieru zavinenia, 

otázku prístupu k spoločnosti, či potenciál výkonu nutného k polepšeniu a náprave (Svoboda, 

2001). 

1.1 Dieťa ako svedok v práve 

Nasledujúca podkapitola sa v úvode venuje objasneniu pojmov svedok, obeť alebo poškodený. 

Kontakt s dieťaťom v týchto rolách je špecifický. Zákon sa na ich citlivosť snaţí adekvátne 

reagovať a uľahčovať im tak pôsobenie v celom procese trestného konania. Zároveň to je 

práve zákon, ktorý určuje mantinely, v ktorých sa môţu vyšetrovatelia alebo psychológovia 

pohybovať. Ďalej si popíšeme tento právny rámec. Zameriame sa predovšetkým na výsluch 

svedka mladšieho ako 18 rokov a na moţnú psychologickú intervenciu. 

Svedok, poškodený, obeť. Je dôleţité si uvedomiť, ţe tieto pojmy sa môţu v praxi 

často prekrývať. V trestnom konaní môţe dieťa vystupovať buď ako nezúčastnený svedok, 

ktorý nebol trestným činom zasiahnutý priamo, alebo ako zúčastnený svedok – 

obeť/poškodený (Boukalová, Gillernová, & Molnárová, 2006). To znamená, ţe pojem svedok 

v sebe môţe zahŕňať poškodeného/obeť. V staršej literatúre sa častejšie stretávame s pojmom 

poškodený, pretoţe z hľadiska práva pojem obeť neexistoval. Do jazyka práva vstúpil aţ so 

zákonom č. 45/2013 Sb. - o obetiach trestných činov v roku 2013. S uvedením tohto zákona 

do praxe došlo k určitým úpravám postupov pri vypočúvaní dieťaťa. Predovšetkým v role 

obete. 

Vypočúvanie dieťaťa, nech uţ je v akomkoľvek procesnom postavení a v ktorejkoľvek 

fáze súdneho konania, sleduje dva ciele. Jednak získať potrebné množstvo relevantných 

informácií a zároveň sa snaží dieťa nepoškodiť. K výsluchu detského svedka dochádza 

väčšinou uţ v prípravnej fáze, kedy môţe vystupovať ako svedok vypočúvaný policajnými 

príslušníkmi. K výsluchu môţe dochádzať aj v priebehu súdneho konania, pričom obsah 

výpovedi potom slúţi ako dôkazový materiál. Zároveň pre citlivosť dieťaťa a záťaţovosť 

výsluchu je zrejmá tendencia vypočúvať dieťa len jedenkrát. V snahe zabrániť sekundárnej 

viktimizácii je podľa §102 trestného poriadku „taká osoba vypočúvaná znovu len v nutných 

prípadoch...“, pričom je moţné výpoveď opakovať buď prečítaním protokolu o výpovedi, 

prehraním obrazového alebo zvukového záznamu
5
. Preto sa často stretávame s tlakom na 

                                                
5 V súčasnosti je v ČR evidentná snaha o pouţívanie videokamery, špecializovaných výsluchových miestností, 

ktorá vychádza z bodov stanovených v rámci realizácie akčného plánu „Národní strategie prevence násilí na 

dětech“.  
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vyšetrovateľa (či iného špecialistu) viesť vypočúvanie tak, aby jeho záznam mohol byť neskôr 

pouţitý ako dôkazný materiál v priebehu súdneho procesu. 

Vypočúvanie osoby mladšej ako 18 rokov je, tak ako vypočúvanie akéhokoľvek iného 

svedka, regulované trestným poriadkom. Výsluch detí definuje §102 trestného poriadku 

a v súlade s cieľom nepoškodiť dieťa sa snaţí upravovať podmienky za akých je výsluch 

vedený tak, aby odzrkadľoval jeho špecifické nároky. A to, kto a ako by mal výsluch viesť, 

kto by mal byť prítomný, kto môţe byť prítomný, a tieţ, ako uţ bolo zmienené, koľkokrát je 

moţné takýto výsluch viesť. 

K spôsobu vedenia výsluchu zákon nariaďuje, aby v prípade, ţe by v pamäti oţivované 

okolnosti mohli nepríjemne ovplyvňovať jeho duševný a mravný vývoj, je potrebné vykonať ho 

zvlášť šetrne. 

U osôb poverených vedením došlo v trestnom poriadku k určitej zmene, keď v §102, teda 

k špecifikácii osoby, ktorej povinnosťou je dohliadať na dodrţiavanie záujmov a potrieb 

dieťaťa v priebehu výsluchu. A to – zmenou osoby s pedagogickým vzdelaním na pracovníka 

Orgánu sociálne právnej ochrany detí (ďalej uţ len OSPOD). Avšak osoba, ktorú je nutné 

v takýchto prípadoch pribrať, nie je zákonom stanovená úplne jasne. Zákon totiţ hovorí: „k 

výsluchu sa priberie Orgán sociálne-právnej ochrany detí alebo iná osoba majúca skúsenosť 

s výchovou mládeže...“. V praxi sa môţe teda stať, ţe k výsluchu (ak vôbec) bude prizvaná 

osoba, ktorej skúsenosti s detským svedkom nie sú dostačujúce. 

Relatívne nový Zákon o obetiach zaraďuje dieťa podľa §2/4 medzi zvlášť zraniteľné 

obete. Na rozdiel od minulých postupov, sa na podávanie vysvetlenia a výsluch obetí zvlášť 

zraniteľných vzťahuje §20 tohto zákona, ktorý nariaďuje „vypočúvať zvlášť zraniteľné obete 

citlivo s ohľadom na konkrétne okolnosti, ktoré ju robia zvlášť zraniteľnou.“ Na rozdiel od 

beţného výsluchu a v prípade, ţe je to moţné, vypočúvanie vedie „osoba k tomu vyškolená“. 

Samozrejme s výnimkou prípadov, kedy nie je moţné takúto osobu (napr. kvôli neodkladnosti 

úkonu) zaistiť. 

Prítomnosť iných osôb sa snaţí zákon vymedziť v niekoľkých prípadoch. Jednak, ak to 

môţe prispieť k správnemu výsluchu dieťaťa, je povolená prítomnosť rodiča. Nezriedkavé sú 

však prípady, kedy je sám rodič podozrivým a jeho prítomnosť pôsobí naopak ako prekáţka. 

Druhým dôleţitým bodom je prítomnosť osôb podieľajúcich sa na objasňovaní trestného 

činu. Ak je dieťa obeťou, môţu nastať dve situácie. V prípade, ţe je páchateľ známy, aby boli 

naplnené zákonné podmienky výsluchu, je potrebná prítomnosť viacerých osôb, čo môţe na 
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detskú obeť pôsobiť rušivo. V ideálnom prípade, by takéto vypočúvanie malo prebiehať 

v špecializovaných miestnostiach za dvojsmerným zrkadlom, kedy dieťa bude mať pocit 

súkromia a bezpečia. V druhom prípade, kedy páchateľ nie je známy, je moţné, aby došlo 

k tzv.– neopakovateľnému alebo neodkladnému úkonu. Podľa §158/9 trestného poriadku, 

ak „...má výpoveď osoby povahu neodkladného alebo neopakovateľného úkonu, policajný 

orgán ju vypočuje ako svedka za podmienok daných §158a.“ Avšak, ak je vypočúvanie 

klasifikované, ako neodkladný alebo neopakovateľný úkon, musí byť prítomný sudca, ktorý 

osvedčuje zákonnosť tohto úkonu. 

Najmä v USA je v priebehu súdneho pojednávania moţný priamy kontakt dieťaťa 

s obhajacom obvineného. Ten môţe veľmi negatívne ovplyvniť priebeh vypočúvania 

v závislosti na jeho osobnosti. Moţnosti vyšetrovateľa koordinovať správanie obhajcu sú 

obmedzené zákonom. Naproti tomu v Českej republike môţu podľa uţ zmieňovaného §102/3 

klásť detskému svedkovi otázky len orgány činné v trestnom konaní: polícia, súd a štátny 

zástupca. 

Tak, ako pri práci s páchateľom, tak aj pri práci so svedkom, vzniká priestor pre 

moţnú psychologickú intervenciu. Jednak pre psychológa v úlohe policajného konzultanta, 

ďalej pre odborníka v rámci špecializovaných pracovísk (v ČR je známe napr. Detské krízové 

centrum – DKC, ktoré sa orientuje na prácu s deťmi zneuţívanými, či týranými), či súdneho 

znalca posudzujúceho vierohodnosť detskej svedeckej výpovede. 

Psychologická podpora v priebehu vypočúvania má charakter konzultácii s cieľom 

zabrániť sekundárnej viktimizácii dieťaťa, facilitovať vzťah vyšetrovateľa a dieťaťa, či 

prispôsobiť priebeh vypočúvania jeho úrovni vývinu. Napríklad uţ na začiatku je nutné dieťa 

poučiť. Pričom poučenie má byť podané dieťaťu zrozumiteľnou formou. A práve psychológ 

môţe byť nápomocný pri voľbe adekvátnej formy tohto poučenia. Ďalej sa psychológ môţe 

podieľať na príprave taktiky vypočúvania ešte pred jeho samotným začiatkom. Zároveň môţe 

zasiahnuť v priebehu samotného vypočúvania v prípade, ţe to povaţuje za nevyhnutné 

(Boukalová et al. 2006; Čírtková 2009; Kubík,2012; Šubrt, 2007). 

Ďalším spôsobom, akým sa môţe psychológ podieľať na trestnom konaní, je znalecká 

činnosť. Zahŕňa v sebe posudzovanie vierohodnosti svedeckej výpovede, dopad trestného 

činu na psychiku dieťaťa, analýzu osobnosti, či motivácie páchateľa, prognózu ďalšieho 

vývoja osobnosti, či resocializácie (Boukalová et al. 2006; Svoboda, 2001). Vzhľadom na 

zameranie empirickej časti, sa týmto témam budem venovať len okrajovo. Najväčšia 

pozornosť bude venovaná práve detským výsluchom. 
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1.2 Dieťa ako svedok v historickom kontexte 

Vnímanie detskej výpovede a jej váha pred súdom prešla značným vývojom. Ceci a Bruck 

(1993b) vo svojom historickom prehľade poukazujú na fakt, ţe v Európe začal systematický 

výskum zameraný na spôsobilosť detských svedkov uţ začiatkom 20. storočia a to 

predovšetkým v Nemecku a Francúsku. Pričom v USA to bolo pribliţne o polstoročie neskôr. 

V uchopení problematiky detských výsluchov je moţné zaznamenať isté rozdiely, ktoré 

vyplývajú z rozdielneho fungovania právnych systémov v Európe a USA (viac napr. Ceci & 

Bruck, 1993; Köhnken, 2002). 

Medzi prvými publikáciami, ktoré ovplyvňovali pohľad na detské svedectvá boli 

Whipplove zbierky výskumov – Psychological Bulletin z rokov 1909 aţ 1913 (in Ceci & 

Bruck, 1993b). Autori zastávajú skôr negatívny postoj k schopnosti dieťaťa podať vierohodnú 

výpoveď. Prezentujú presvedčenie, ţe výpoveď detského svedka je do veľkej miery 

ovplyvnená zvýšenou tendenciou podliehať sugestívnym otázkam a tvrdeniam, ďalej 

výrazným sklonom detí ku chybovosti výpovedi. Mnohí z týchto autorov sú citovaní dodnes aj 

napriek faktu, ţe súčasný výskum ukazuje, ţe výpoveď detí je síce kvalitatívne odlišná a deti 

sú náchylnejšie k sugesciám, ich výpoveď však nemusíme povaţovať za nevierohodnú. 

Problémom totiţ nie je detský svedok ako taký, ale spôsob akým je vypočúvaný. 

Za prvých štyroch priekopníkov v európskom výskume povaţujú viacerí autori (Ceci & 

Bruck, 1993b; Saywitz 2002, Köhnken, 2002, Čírtková, 2009) Bineta, Sterna, Varendoncka 

a Lipmanna. Pričom za nadčasové môţeme označiť Binetove (1900) rozdelenie determinánt 

sugestibilty dieťaťa
6
, ktorej sa venuje vo svojej publikácii „La suggestibilité“. 

Podľa jeho teórie sugestibilita reflektuje operácie dvoch druhov faktorov. Vonkajšie, 

vychádzajúce z okolia, v ktorom sa dieťa nachádza a vnútorné, vychádzajúce z dieťaťa 

samotného, tzv. autosugescie, ktoré paralyzujú zmysel pre kritickosť. Vonkajšie faktory 

odráţajú predstavy a domnienky druhých ľudí. 

Predvídavo rozlišuje chyby vo výpovedi spôsobené zmenami pamäťových stôp a tie 

spôsobené tlakom na konformitu. Za chybou vo výpovedi nemusí teda stáť len sugestívna 

otázka, ale aj snaha dieťaťa vyhovieť autorite (Binet, 1900). 

Taktieţ načrtol debatu o potrebe zmapovania pamäti v kontexte svedeckej výpovede. 

Zaujímalo ho, či pôvodná pamäťová stopa zaniká, pretoţe je nahradzovaná vsugerovanou, 

chybnou informáciou, alebo spolu koexistujú. 

                                                
6 V binetovej vzorke boli deti vo veku 7 aţ 14 rokov. 
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To úzko súvisí s treťou úvahou. Binet (1900) tvrdí, ţe existuje zvláštny vzťah medzi 

presnosťou a presvedčením o presnosti výpovede. Opiera sa o argument, ţe deťom je 

prirodzená tendencia dotvárať realitu fantazijnými predstavami, tak ako to môţeme pozorovať 

pri hre. Zároveň však svojim dotvoreným predstavám veria a skreslenú skutočnosť povaţujú 

za reálnu, čo bolo povaţované za príčinu nepresností a chýb. Binet tak poloţil kvalitný základ 

pre ďalšie smerovanie výskumu v oblasti detských svedeckých výpovedí. 

Aj cez prevládajúce silné argumenty spochybňujúce detskú vierohodnosť, stupňujúce sa 

potreby praxe donútili vedeckú obec tematiku detského svedectva dôkladnejšie zmapovať 

a navrhnúť zodpovedajúci prístup k tejto špecifickej skupine svedkov. Tlak vychádzal 

predovšetkým z prípadov sexuálne zneuţívaných detí, kedy je materiálne dokazovanie 

limitované, aţ nemoţné (Volbert & Steller, 2014; Larsson, 2005). Zároveň dieťa môţe byť 

jediným svedkom
7
 a následky nesprávneho rozhodnutia sú v takých prípadoch fatálne. 

Jednou z kľúčových sa nepochybne stala snaha súdnych znalcov v Nemecku. Tí 

v 50. rokoch 20. storočia začali s analýzou obsahov výpovedí s cieľom zachytiť znaky 

vierohodnej výpovede detských svedkov v prípadoch podozrení na sexuálne zneuţívanie. Ich 

snaha bola následne v roku 1955 podporená nemeckým najvyšším súdom, ktorý vydal 

rozhodnutie v týchto prípadoch povinne podrobiť kaţdého detského svedka psychologickému 

rozhovoru a následnej analýze (Köhnken, 2002; Ptáček & Čírtková, 2012). 

Prvú systematickú, forenzne psychologickú analýzu prezentoval Udo Undeutsch. 

Volbert a Steller (2014) hovoria o tzv. „Undeutschových hypotézach“, ktoré tvorili základ 

pre vytvorenie metódy posudzovania vierohodnosti. Ich podstatou je predpoklad, ţe výpoveď 

zaloţená na reálnom záţitku sa kvalitatívne líši od tej, ktorá vychádza z vymysleného záţitku. 

Undeutschové kritériá boli v 90. rokoch 20. storočia prepracované do podoby  „Statement 

Validity Assessment“ – SVA
8
, v českom jazyku „analýza validity výpovědi“ (Ptáček & 

Čírtková, 2012). Tá sa stala jednou z prvých dôkladne empiricky podloţených 

a systematických metód overovania vierohodnosti detských svedkov v prípadoch sexuálneho 

zneuţívania. Zároveň patrí medzi metódy z najväčšou reliabilitou, v prípade, ţe je striktne 

dodrţaný postup a zachovaná deliktová zameranosť. Metóda SVA je však skôr „metódou 

starého kontinentu“. Okrem Nemecka sa štandardne pouţíva aj v Rakúsku, Švédsku, 

Švajčiarsku, Holandsku. V Spojených štátoch amerických je súdom akceptovaná v prípadoch 

                                                
7 Nie je zriedkavé, ţe v takých prípadoch stojí výpoveď obete a páchateľa proti sebe a je nutné znalecké 

posúdenie vierohodnosti výpovede (Volbert & Steller, 2014).  
8 Metóda je podrobnejšie rozpracovaná v kapitole o metódach výsluchu detí. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Zuzka%20Kostelníková/Plocha/DP_šablonaFF_v1.0%20(1)%20(1).docx%23SVA%20-%20metóda
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sexuálneho zneuţívania detí, nie však v deliktovo odlišných prípadoch (Ptáček & Čírtková, 

2012). 

V USA aţ do druhej polovice 20. storočia nebola detským výpovediam venovaná veľká 

výskumná pozornosť. Aţ prípady z 80. rokov známe ako „McMartin“ a tieţ  „Kelly Micheals 

cases“ potencovali výskum v USA. Išlo o prípady „rituálneho týrania“ detí v detských 

centrách. Tradične zahŕňali výpovede predškolských detí, ktoré tvrdili, ţe boli pracovníkmi 

škôlok terorizované a sexuálne zneuţívané. Tieto aktivity sa mali odohrávať veľmi bizarnými 

spôsobmi so satanistickými, alebo rituálnymi podtónmi (Ceci & Bruck, 1993b; Garven, 

Wood, Malpass, & Shaw, 1998). Výpovede detí medzi odborníkmi vzbudili vlnu skepticizmu 

a podnietili výskum v oblasti techník vypočúvania detských svedkov a ich schopnosti podať 

vierohodnú výpoveď. Výskumy ukázali podstatný vplyv použitej techniky na sugestibilitu detí 

a vplyv sociálneho tlaku na ich výpoveď (Ceci & Bruck, 1993; Ceci, Loftus, Leichtman, & 

Bruck, 1994; Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). 

Odpoveďou bola v roku 1995 Ceciho a Bruckova kniha „Jeopardy in courtroom“, jeden 

z prvých komplexnejších prehľadov výskumov na tému detského svedectva. Venuje sa 

detskej sugestibilite a potenciálne návodným metódam vedenia rozhovoru. Lamb a Poole 

v roku 1998 vo svojej nadväzujúcej publikácii - Investigative interviews of children: a guide 

helping profesionals posudzujú, silné a slabé stránky detských svedkov a aplikujú ich do 

praxe vytvorením protokolu, ktorý má slúţiť ako sprievodca pri vypočúvaní detí. 

Tieto a mnohé ďalšie publikácie prispeli k súčasnému názoru. Ten potvrdzuje a ďalej 

rozvíja predošlé zistenia o zvýšenej detskej tendencii k sugestibilite, či zvýšenej chybovosti 

vo výpovediach. Odkláňa sa však od názoru, ţe dieťa nie je schopné poskytnúť vierohodnú 

výpoveď. Naopak dieťa ako svedok môže podať vierohodnú výpoveď, za predpokladu, že 

jeho špecifikám sú prispôsobené výsluchové techniky. Navyše sa súčasný výskum snaţí tieto 

techniky a dieťa ako svedka skúmať v podmienkach s čo najvyššou ekologickou validitou. 

V rámci histórie je teda moţné zaznamenať istý prechod od výskumných modelov 

pouţívajúcich videonahrávky k tzv. „to-be-remembered – events“- modelové situácie. 

V súčasnosti je viditeľná istá tendencia zvýšiť ekologickú validitu výskumov prácou s deťmi, 

ktoré sa podrobili anogenitálnemu vyšetreniu – tzv. VCUG (Quas et al., 1999). Vyšetrenie 

so sebou prináša negatívne emócie, spojené s dotykmi cudzej osoby na intímnych miestach. 

Následné interview s takto vyšetrovanými deťmi sa svojím charakterom najviac podobá 
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vypočúvaniu sexuálne zneuţívaných detí. Samozrejme vyšetrované a vypočúvané sú len deti, 

u ktorých je toto vyšetrenie nutné. 

1.3 Dieťa ako svedok a obeť 

Ako bolo zmienené deti sú schopné podať vierohodnú výpoveď, je však nutné pri práci 

s nimi klásť dôraz na vývojové špecifiká, ktoré determinujú ich schopnosť percipovať, 

kódovať, ukladať, vybavovať a následne presne a v súlade s realitou reprodukovať 

informácie (Saywitz, 2002; Lamb et al., 2008). Ako z uvedeného vyplýva, detská výpoveď je 

určovaná vývojovými limitmi, ktorým je potrebné prispôsobiť  výber adekvátnych spôsobov 

a špecifických techník (viď 3. kapitola). 

Vzhľadom na citlivosť detského svedka, ako vyplýva aj z vyššie citovaného zákona, je 

moţné výsluch opakovať len v nevyhnutných prípadoch. Práve preto je kladený veľký dôraz 

na kvalitu práce vyšetrovateľa. Správne prevedenie výsluchu a náleţitá dokumentácia 

svedectva sa javí ako kľúčová pre ďalšiu ochranu dieťaťa pred sekundárnou viktimizáciou. 

Iba procesne správne prevedená a zdokumentovaná výpoveď môţe byť pouţitá ako dôkazný 

materiál a dieťa tak nemusí byť opakovane vypočúvané. 

V nasledujúcom texte preto popíšem predpoklady, ktoré musí dieťa spĺňať, aby bola 

jeho výpoveď povaţovaná za vierohodnú. Stručne zhrniem konkrétne kompetencie a ich 

rozdelenie, vysvetlím pojem sekundárna viktimizácia a popíšem časté charakteristiky 

výpovedí obetí sexuálneho zneuţívania (tie sú v praxi najčastejšími svedkami), ktoré môţu 

zniţovať ich vierohodnosť. 

Nároky na kompetencie dieťaťa podať vierohodnú výpoveď. V USA je moţné, aby 

dieťa vypovedalo pred súdom len v prípade, ţe predsedajúci sudca tak, po krátkom 

screeningu, uzná za vhodné
9
. Hovoríme o tzv “testimonial competency screening“, kde 

sudca podľa vlastného uváţenia zhodnotí: 

 či je dieťa schopné pochopiť a zodpovedať jednoduché otázky súvisiace 

s prípadom, 

  či je schopné vnímať, zapamätať a vybaviť si danú udalosť, 

  či je schopné chápať rozdiel medzi lžou a pravdou, zároveň hodnotí jeho 

schopnosť podať pravdivú výpoveď z hľadiska stupňa morálneho vývoja 

(Klemfuss & Ceci, 2012). 

                                                
9 Tieto kompetencie sú z väčšej časti chápané ako znaky vierohodnej výpovedi aj u nás. Neposudzuje ich však 

sudca ale súdny znalec. Práve preto sú uvedené v nasledujúcej časti. 
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Rozlišujeme tu teda dve úrovne kompetencií. Zahraničné zdroje hovoria o tzv. basic 

competency – všeobecných kompetenciách a truth-lie competency- schopnosť chápať 

rozdiel medzi pravdu a lžou (napr. Cowan, 2013; Lyon, 2011; Saywitz, 2002). 

Jednoduchým spôsobom ako overiť všeobecné schopnosti (teda schopnosť vnímať, 

zapamätať, vybavovať si a schopnosť komunikovať) je nechať dieťa voľne porozprávať 

o vlastnom, neutrálnom záţitku z beţného ţivota. 

Porozumenie pravde a lži. Podľa Lyona (2011) táto detská kompetencia v sebe zahŕňa 

chápanie rozdielu medzi pravdou a lţou a zároveň porozumenie dôleţitosti hovoriť len 

pravdu. Overiť si, či je dieťa schopné rozoznať pravdu od lţi, môţeme viacerými spôsobmi. 

U starších detí je moţné pouţiť otázky o základných faktoch. U menších detí môţeme 

vyuţívať názornejšie príbehy, alebo obrázkové pomôcky , tak ako sú uvedené niţšie (in 

Cowan, 2013). 

 

 

Obrázok 1 – Materiál vyuţívaný na zisťovanie významu pojmov pravda a loţ 

Obrázok 1 sa pouţíva pri mapovaní chápania pojmov pravda a loţ s nasledujúcimi 

inštrukciami: „Mám tu obrázok. Pozri sa na zvieratko (ukáţeme mačku v strede) – čo je to za 

zviera?“ Počkáme, kým dieťa označí zviera a pokračujeme vetou „Dobre, takţe to je (detské 

označenie zvieraťa). Počúvaj, čo o (detské označenie zvieraťa) povedali títo dvaja chlapci. 

Jeden z nich klame a druhý hovorí pravdu a ty mi povedz, ktorý z nich hovorí pravdu.“ 

Potom ukáţeme na chlapca vľavo a hovoríme: „Tento chlapec sa pozrel na (detské 

označenie zvieraťa) a povedal (detské označenie zvieraťa).“ 

Následne ukáţeme na chlapca vpravo a povieme: „Tento chlapec sa pozrel na (detské 

označenie zvieraťa) a povedal, ţe to je psík. Ktorý z chlapcov hovorí pravdu?“ (in Cowan, 

2013). 
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Obrázok 2 – Materiál na zisťovanie úrovne morálneho uvaţovania 

Obrázok 2 sa vyuţíva na zisťovanie morálneho chápania dieťaťa. Zadávame ho 

s inštrukciou
10

: „Na obrázku je sudkyňa. Chce vedieť, čo sa stalo týmto chlapcom. Jeden 

z nich bude mať problém za to, čo povedal. Povedz mi, ktorý z nich bude mať problém?“ 

Pozri, (meno dieťaťa). Tento chlapec hovorí pravdu (ukazujeme na chlapca vľavo) 

a tento klame (ukazujeme na chlapca vpravo). Ktorý z nich bude mať problém?“ 

Iný spôsob zisťovania vierohodnosti ponúka Home Office (2011). Vytvoril dva 

príbehy upravené podľa veku dieťaťa spolu s úvodným vysvetlením, prečo sa teraz bude 

vyšetrovateľ pýtať nasledovné otázky: 

„Teraz, XY, je veľmi dôleţité povedať mi pravdu o tom, čo sa ti stalo. Najskôr sa 

chcem uistiť, ţe rozumieš rozdielu medzi pravdou a klamstvom.“ 

Pre mladšie deti sa ďalej odporúča pouţiť nasledujúci príbeh: „Janko sa hral 

v kuchyni s loptou, hodil ju do okna a rozbil ho. Potom ušiel do svojej izby. Jankova maminka 

prišla domov, uvidela rozbité okno a spýtala sa Janka, či okno rozbil on. Janko povedal, ţe 

nie.“ Následne sa vyšetrujúca osoba spýta: „Povedal Janko pravdu?“ a počká na odpoveď 

dieťaťa. Ďalej sa pýta: „Čo mal Janko povedať?“ Znovu počká na odpoveď dieťaťa. 

Následne sa môţeme spýtať „Prečo si myslíš, ţe povedal maminke: Nie, mami?“ 

Nesmieme však zabúdať na fakt, ţe schopnosť porozumieť tomu, čo je pravda a loţ, 

neznamená, ţe dieťa bude vypovedať pravdu. K lţivej výpovedi ho môţe viesť viacero 

motívov. Napríklad strach z páchateľa, strach z toho, ţe mu nebude nikto veriť, z následkov 

trestu, keď očakáva trest, alebo keď ich o to niekto poţiada (Vrij, 2002). 

 

                                                
10 Zadania sú prekladom autorky práce, nie sú štandardizovaným prekladom pre české ani slovenské podmienky.  
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Vierohodnosť v ČR. V českých podmienkach sú často vyuţívané sluţby súdnych 

znalcov. V ich kompetenciách je posúdiť, aká je pravdepodobnosť, že dieťaťom popísaná 

situácia odpovedá realite (Svoboda, 2001). K tejto úlohe sa môţu postaviť rôznymi 

spôsobmi. Jednak  majú moţnosť vyuţiť metódu SVA (detailne popísaná je v 3. kapitole), 

alebo si zostaviť vlastnú batériu testov na posúdenie vierohodnosti všeobecnej a špecifickej. 

Všeobecná vierohodnosť sa vzťahuje na celkovú schopnosť dieťaťa podať vierohodnú 

výpoveď. Vyšetruje sa celková štruktúra osobnosti dieťaťa. 

Naopak predmetom psychologického rozboru, za účelom zistiť stupeň špecifickej 

vierohodnosti, je skúmanie konkrétnej výpovedi dieťaťa. Čo v sebe zahŕňa predovšetkým 

analýzu jeho motivácie a teda vlastné pohnútky k výpovedi. 

Podľa Šrutovej (2009) do úvahy berieme činitele ako napríklad vek, intelekt, emotivitu, 

úroveň mravného vývoja, motiváciu a osobnostné rysy (hysteroidné rysy, pseudologia 

phantastica, túţba upútať pozornosť, vyniknúť) a psychopatologické prvky. 

Diagnostické nástroje, ktorými môţeme uchopiť osobnosť dieťaťa, sú v praxi veľmi 

často projektívne metódy typu detský Rorschach, alebo Murrayov a Morgenovej tematicko-

apercepčný test – TAT, ktorý popísali v roku 1935. Intelekt meriame detskými inteligenčnými 

testami, tradične sa vyuţíva detský variant Wechslerovej skúšky inteligencie-WISC-III, 

prípadne PDW – Praţský detský Wechsler upravený Kubičkom, Bursíkom a Jíráskom (1973). 

Pre predškolské deti, teda vekové rozmedzie medzi 3 aţ 7 rokom ţivota, je vhodný 

Wechslerov inteligenčný test pre predškolské deti – WPPSI-R (1989). Samozrejme 

k vyšetreniu neodmysliteľne patrí rozhovor a pozorovanie. V našich podmienkach teda 

orgány činné v trestnom konaní často spolupracujú so znalcami, ktorí majú oprávnenie 

vyjadrovať sa k otázkam vierohodnosti detského svedka. 

Ako je moţné postrehnúť, úkony, ktoré musí dieťa ako svedok alebo obeť absolvovať 

(či uţ ide čisto len o výsluch, alebo následné posudzovanie, či iné vyšetrenia) sú značne 

vyčerpávajúce a nie vţdy sú odvedené tak, aby dieťa sekundárne nepoškodzovali. 

V prípadoch necitlivého prístupu okolia, známych, či profesionálov, hovoríme o tzv. 

sekundárnej viktimizácii (Boukalová et al., 2006b). Táto téma je veľmi široká a preto len 

stručne zhrniem moţné dôsledky: 

- Pocit nespravodlivosti – ktorý môţe prameniť z nedostatku informácií, 

neprehľadnosti situácie, neznalosti vlastných práv, nezrozumiteľného poučenia 

a neschopnosti ich vyuţiť. 
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- Strata pocitu dôstojnosti a dôvery – môţe byť spôsobená napríklad necitlivým 

prístupom médií, uvádzanie osobných údajov o obeti, neprofesionálne vedený 

výsluch. 

- Sociálna izolácia – často spôsobená neadekvátnou reakciou okolia, ktoré nedokáţe 

vyjadriť podporu a účasť, jedná neautenticky, neprirodzene, prípadne sa obeti 

vyhýba) (Boukalová et al., 2006b; Čírtková, 2009). 

1.3.1 Akomodačný syndróm u detí - obetí sexuálneho zneuţívania 

Ako naznačujú české a slovenské policajné štatistiky, veľmi často je detské svedectvo 

potrebné v prípadoch sexuálneho zneužívania alebo týrania. V Českej republike bolo podľa 

štatistík polície ČR za rok 2014 nahlásených 722 prípadov sexuálneho zneuţívania, z toho 

objasnených bolo 544 prípadov. Na Slovensku bolo napríklad len za rok 2012 nahlásených 

489 prípadov trestného činu sexuálneho zneuţívania. Pričom u predškolákov to bolo v 27 

prípadoch, u detí medzi 7 aţ 13 rokom v 190 prípadoch. Vo vekovej kategórii medzi 14 aţ 18 

rokom aţ v 272 prípadoch. Objasnenosť zachytených prípadov je pomerne vysoká aţ 84,7%. 

To sa ale nedá povedať o prípadoch trestného činu – týrania blízkej a zverenej osoby. Tá bola 

na mládeţi spáchaná v 52 prípadoch a objasnených bolo len 15 prípadov (Jurisová, 2012). 

Zaujímavé sa ukazuje aj vekové rozloţenie detí - klientov DKC
11

. Ich štatistiky za rok 

2014 ukazujú, ţe najčastejšími klientmi boli deti v predškolskom (102 z celkových 427detí ) 

a mladšom školskom veku (121 z celkových 427 detí
12

) a detí vo veku od 9 do 12 rokov (93 

z celkových 427). 

Je nutné pripomenúť, ţe predkladané štatistiky nezahŕňajú prípady spadajúce do tzv. 

latentnej kriminality. Pričom sa predpokladá, ţe u deliktov spadajúcich pod tzv. syndróm 

CAN, to nie je zanedbateľné mnoţstvo. 

 

 U detí – obetí tohto druhu deliktov, sú charakteristické špecifické vzorce správania, 

ktoré sa prejavujú aj pri vypočúvaní. Summit (1983) ich zoskupil do 5 základných kategórií 

a nazval akomodačným, alebo tiež adaptačným syndrómom . Patria sem: 

- utajovanie: -  môţe prameniť z pocitu viny, rôzne motivovaného strachu, pričom 

menšie deti s ním majú väčšie problémy, 

                                                
11 Špecializuje sa predovšetkým na kontakt s deťmi ohrozenými syndrómom CAN, najčastejšie s deťmi, 

u ktorých vzniká podozrenie na sexuálne zneuţívanie. 
12 Nejedná sa len o obete sexuálního zneuţívania, ale aj o obete ďalších foriem syndrómu CAN, obetí sporov, či 

ohrozených prostredím. 
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- bezbrannosť: - je častým javom, hlavne vzhľadom na fakt, ţe dospelý páchateľ je 

pre obeť často autoritou, dieťa je potom pasívne, čo si páchateľ môţe 

racionalizovať ako súhlas s jeho jednaním, 

- bezvýchodiskovosť: - je spojená s detskou bezbrannosťou, dieťa má pocit, ţe 

neexistujú spôsoby, ako sa brániť a z danej situácie vystúpiť, 

- odložené oznámenie:  – je veľmi častým javom aj vzhľadom k faktu, ţe sa často 

deje v kruhu dieťaťu blízkych osôb. Pravidlom je skôr, ţe je reakciou na riešenie 

inej udalosti, 

- odvolávanie obvinenia: - je snáď najčastejším javom, znovu môţe byť reakciou na 

strach, či obavy, alebo vzniká pod tlakom nevhodnej reakcie okolia dieťaťa 

(Boukalová et al., 2006; Čírtková 2009; Summit, 1983). 

Summitov koncept poukazuje na dôleţité aspekty vyskytujúce sa u tejto špecifickej 

skupiny obetí, pričom je potrebné ich zapracovať do voľby stratégie pri výsluchu. V USA, 

Anglicku, ale aj Španielsku sa často pouţíva výsluchový protokol určený špeciálne pre obete 

sexuálneho zneuţívania , tzv. NICHD protokol (viac v 4. kapitole). 

U nás odporúčania vypracovala napr. Čírtková (2009) alebo Dušková (2007). Čírtková 

(2009) odporúča najskôr vypočuť dospelé osoby a navodiť tak u dieťaťa pocit, ţe 

vyšetrovateľ uţ aj tak všetko vie
13

. Ďalej odporúča začať prvými prípadmi, ktoré sú väčšinou 

menej násilné. Keď dieťa pri výpovedí získa pocit dôvery vo vyšetrujúcu osobu, zvykne mu 

neskôr zveriť aj závaţnejšie detaily. 

Takáto výpoveď je náročná na pozornosť a hlavne malé deti sú rýchlo unavené. Odporúča 

sa preto rozloţiť vypočúvanie na niekoľko sedení. Dôleţité je navodenie bezpečnej 

a prijímajúcej atmosféry (k vytvoreniu príjemnej atmosféry môţe prispieť prostredie, 

v ktorom sa vypočúvanie odohráva, preto sa aj v ČR budujú výsluchové miestnosti pre deti). 

Pre dieťa je často veľmi náročné o detailoch tohto druhu trestnej činnosti hovoriť, preto by 

mal byť vyšetrovateľ veľmi trpezlivý, nechať dieťa popisovať udalosti vlastnými slovami 

(v praxi je časté vyuţitie anatomických bábik) a nevnášať do konverzácie vlastné emócie 

(môţe to dieťa zaťaţovať). 

Vzhľadom k faktu, ţe obnovovanie spomienok tohto typu je vo väčšine prípadov veľmi 

traumatizujúce, mal by sa klásť špeciálny dôraz na profesionálne odvedenie výsluchu zo 

                                                
13 Pouţitie tohto odporúčania je potrebné zváţiť. Síce ako Čírtková (2009) naznačuje sníma z dieťaťa pocit 

zodpovednosti, za moţné dôsledky odhalenia. Na druhej strane je táto metóda veľmi podobná metóde 

označovanej Garvenom et al. (1998) za jednu zo 6 problematických techník uţitých aj v McMartinovom prípade. 

Tzv. techniku „svedectvo ostatných“- ktorá vyuţíva tlak na konformitu dieťaťa a má silne návodný charakter. 



 

26 

 

strany vyšetrovateľa, zároveň pre účely ďalšieho pouţitia výpovede je dôleţité 

zdokumentovanie pomocou kamery. 
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2. Vývojové špecifiká dieťaťa ako účastníka trestného konania 

V kontexte výsluchu je nutné uvedomiť si, ţe zrelosť maloletého ešte nedosahuje úroveň 

zrelosti dospelého človeka, čo znamená, ţe psychický odraz vnímanej reality sa u maloletého 

svedka bude kvantitatívne a kvalitatívne líšiť (Kubík, 2012). Tomuto faktu musia byť 

prispôsobené aj naše očakávania a spôsob, akým k detskému svedkovi pristupujeme. Preto sa 

v tejto kapitole budem snaţiť popísať vývojové aspekty, ich charakteristiky, limity a dopady 

na výpoveď detí. Aj keď pojem maloletý svedok, tak ako je definovaný zákonom, v sebe 

zahŕňa viacero vývojových období, od ranného detstva, aţ po obdobie puberty, v práci 

venujem pozornosť predovšetkým deťom predškolského veku (vzhľadom na empirickú časť). 

Literatúra a štúdie, z ktorých v nasledujúcej kapitole čerpám, však väčšinou pojednávajú 

o širšej vekovej skupine neţ sú predškolské deti. 

Kapitola si nedáva za cieľ kompletne popísať vývojové obdobie predškolského dieťaťa, 

ale zmapovať vývojové charakteristiky relevantné z hľadiska nárokov na kompetencie dieťaťa 

predškolského veku v trestnom konaní. Obsah kapitoly sa odvíja od nárokov, ktoré kladie na 

dieťa výsluchová situácia. Ako svedok, ale v konečnom dôsledku, aj ako obeť, či páchateľ, 

musí byť schopné vnímať, spracovať a zapamätať si preţité udalosti a zároveň ich musí byť 

schopné o nich rozprávať s vyšetrovateľom. V rámci tejto špecifickej, sociálnej interakcie 

dochádza k pôsobeniu sociálnych vplyvov, ktoré majú u detí špecifický charakter. Aj tým sa 

budem v závere venovať. 

Stručná charakteristika vývojového obdobia. Vágnerová (2005) vymedzuje predškolský 

vek ako obdobie medzi 3. až 6./7. rokom života a charakterizuje ho, ako obdobie fantazijného 

vnímania sveta. Je to obdobie bohaté na množstvo významných, kvalitatívnych, vývojových 

zmien a viditeľných, interindividuálnych rozdielov medzi deťmi. K nadobúdaniu nových 

schopností a znalostí dochádza v pomerne krátkych, časových intervaloch. Preto môţe mať 

vypočúvanie detí toho istého veku rozdielne podoby. 

Pre výsluchovú situáciu je dôleţité prepojovanie myslenia a reči, ktoré sa k tomuto 

obdobiu viaţe. Podľa Piageta a Inhelderovej (2007) sa predškolské dieťa nachádza v období 

názorného, alebo tiež intuitívneho myslenia, ktoré zatiaľ nie je riadené logikou. V myslení sa 

začína objavovať používanie symbolov a deti sú schopné efektívnejšie chápať koncepty času, 

veku a priestoru. Avšak všetky tieto schopnosti sú stále značne limitované a nedosahujú 

kvalitatívnu hodnotu výpovede dospelých jedincov (Papalia & Olds, 1992;Vágnerová, 

2005). 
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2.1 Kognitivní schopnosti 

Rozdiel medzi dospelým a dieťaťom je okrem iného aj v tom, ako vnímajú, organizujú 

a premýšľajú o svete okolo seba a o vlastných záţitkoch. Tieto rozdiely sa odráţajú v ich 

usudzovaní, hodnotení, vedomostiach, ale aj v schopnostiach, ktoré uţ nadobudli a ktoré sú 

potrebné pri poskytovaní svedectva. Saywitz (2002) konštatuje, ţe nie je zriedkavým javom, 

aby uţ predškolské dieťa, ktoré uvaţuje na báze videného, alebo staršie premýšľajúce na 

základe pokusu a omylu, dostávalo počas vypočúvania otázky vyţadujúce oveľa vyšší stupeň 

uvaţovania. Niektoré otázky vyšetrovateľov totiţ vyţadujú hypotetické uvažovanie, použitie 

dedukcie, porovnanie minulých a prítomných tvrdení, preberanie cudzej perspektívy, či 

abstraktné chápanie. Tieto operácie sú však za hranicou toho, čo je dieťa predškolského veku 

schopné zvládnuť. 

 Aţ v priebehu školskej dochádzky si dieťa osvojuje miery, je schopné odhadovať 

vzdialenosti, váhu, polohu, osvojuje si orientáciu v kalendárnych dňoch a dátumoch, či 

v časových jednotkách. Uţ predškolské deti však môţu byť ţiadané o popisy osôb, objektov, 

miest, či udalostí, ktoré si vyţadujú podobné znalosti. Saywitz (2002) uvádza prípad 5-

ročného dievčatka, ktorého sa v rámci svedeckej výpovede pred súdom pýtali na otázky typu 

„Koľko váţi páchateľ?; „Koľko centimetrov meral?“; „Koľkého bolo?“; „Koľko bolo 

hodín?“. Je moţné, ţe aj dieťa tak nízkeho veku bude schopné na niektoré z nich odpovedať. 

Presnosť odpovede na tento typ otázok, ale závisí práve od schopnosti dieťaťa orientovať sa 

v dĺţkach, čase a pod. Rozdiely v týchto schopnostiach môţu byť samozrejme individuálne 

a preto je potrebné si u dieťaťa jeho úroveň overiť ešte pred poloţením otázok podobného 

charakteru. 

 Ďalším významným aspektom je kolísavá pozornosť. U dieťaťa v predškolskom veku 

je výrazne jednoduchšie narušiť jeho pozornosť, neţ u dospelých. Saywitz (2002) hovorí, ţe 

čím vyšší je vek dieťaťa, tým sa zvyšuje rezistencia voči externým podnetom a stúpa 

schopnosť koncentrovať sa na prebiehajúcu aktivitu. 

2.2 Pamäť u detských svedkov 

Pamäťové procesy zohrávajú významnú úlohu. Uplatňujú sa tak v priebehu trestného činu
14

, 

ako aj v priebehu výsluchu. Pri výsluchu pouţíva svedok rôzne stratégie na ich vybavenie 

a následne ich formuluje do výpovedi. To znamená, ţe kvalita výslednej výpovede je závislá 

na viacerých kognitívnych procesoch. 

                                                
14 Okrem pamäťových procesov má na kvalitu spomienky v momente páchania trestného činu vplyv pozornosť 

a schopnosť podnety správne vnímať a zachytávať - percepcia.  
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Z vývojového hľadiska je detská pamäť v niţšom veku veľmi krehká, má skôr 

charakter neúmyselného zapamätávania si. Klemfuss a Ceci (2012) uvádzajú, ţe dieťa je 

schopné si pamätať udalosti uţ od ranného detstva a uţ od skorých, predškolských rokov sú 

deti schopné organizovať svoje spomienky do relatívne súdrţných opisov. 

Od dospelých sa ale značne odlišujú v tom, ako vnímajú okolitý svet, čomu venujú 

pozornosť a čo si tým pádom pamätajú. Na rozdiel od dospelých to môţu byť veľmi 

špecifické charakteristiky, ktoré ale často nemajú kriminalisticko-taktický význam. 

Nezanedbateľnú úlohu zohrávajú v tomto procese skúsenosti a vedomosti, teda otázka toho, 

ako jedinec preţitej udalosti rozumie. Táto skutočnosť môţe mať svoj podiel na spôsobe, 

akým je neskôr spomienka verbalizovaná. Deti totiţ menej často diferencujú, ktorá informácia 

je pre iných dôleţitá a ktorá nie. Preto ich popisy môţu mať chaotický charakter (Saywitz, 

2002; Baker-Ward & Ornstein, 2002). 

V priebehu výsluchu sa uplatňuje proces vybavovania, kedy jednotlivec vyuţíva 

špecifické stratégie facilitujúce tento proces. Avšak mladšie deti sú len málokedy schopné 

vyuţívať dostatočne komplexné a efektívne stratégie, v porovnaní so staršími alebo dospelými 

(Saywitz, 2002). Predškoláci sú dokonca schopní pouţívať len najzákladnejšie stratégie, aj to 

aţ vo chvíli, keď im ich v zrozumiteľnej forme navrhne vyšetrujúca osoba. Práve preto si 

napríklad 3-ročné dieťa vyţaduje oveľa väčšie mnoţstvo podporných otázok, neţ napríklad 

dieťa 5-ročné. Ako ďalej uvádza Saywitz (2002), zvýšená efektivita a flexibilita pouţívania 

rôznych stratégií sa u detí formuje aţ od 4. do 12. roku ţivota. 

Vek sa teda javí ako jeden z dôležitých faktorov v kontexte pamäťových schopností 

detského svedka. Staršie deti sú schopné vybaviť si viac presných detailov a zároveň sú 

odolnejšie voči sugestívnym otázkam. Tieto schopnosti majú stúpajúcu tendenciu (Eisen, Qin, 

Goodman, & Davis, 2002). Najväčšie rozdiely v mnoţstve detailov sa medzi deťmi ukazujú 

pri voľnom rozprávaní. S vekom detailnosť vo voľnej výpovedi rastie (Lamb et al, 2008). To 

môţe byť výsledkom uţívania uţ spomínaných stratégií facilitujúcich pamäťové procesy, či 

vyššou úrovňou komunikačných schopností. Výpovede mladších detí majú skôr charakter 

jednoduchých, útrţkovitých, málo organizovaných, idiosynkretických popisov, závislých na 

vonkajšej podpore pri ich vybavovaní (Saywitz, 2002). 

Informácie uloţené v pamäti sú veľmi rýchlo oslabiteľné a to predovšetkým po dlhom 

odkladaní. Odďaľovanie je však zároveň veľmi časté najmä u sexuálne zneuţívaných alebo 
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týraných detí, kedy je jedným zo znakov akomodačného syndrómu
15

 popísaného Summitom 

(1983). Pri obetiach sexuálneho zneuţívania mi nedá nespomenúť ďalšiu z jeho charakteristík 

a tou je opakovanie tohto trestného činu. Opakovanie určitého trestného činu sa taktieţ 

podpisuje na spôsobe ukladania a následného vybavovania informácie (Lamb et al., 2008; 

Powell & Thomson, 2002). Powell s Thomsonom (2002) poukazujú na výsledky rôznych 

štúdií potvrdzujúce, ţe u tzv. „fixovaných detailov“ (takých, ktoré sa opakovali vo všetkých 

prípadoch trestných činov) je u detí zrejmá vyššia rezistencia voči návodným otázkam, či 

sugesciám. Naopak sa pri detailoch, ktoré variovali od jedného prípadu k druhému, redukuje 

schopnosť si detail zapamätať a zároveň sa zvyšuje tendencia potvrdiť (pri otázkach typu 

áno/nie) nepravdivý detail. 

Zabúdanie ku ktorému dochádza, je tak otázkou dospelých, ako aj detí. U detí je však 

krivka zabúdania strmšia. K najväčším úbytkom informácii dochádza okamţite po udalosti 

(Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). V kombinácii s neskorým udaním, zdĺhavým vyšetrovaním 

a následným súdnym konaním, je v praxi odďaľovanie výpovede veľmi časté a na pamäťový 

výkon má neblahý účinok. Vplyv odkladania sa so zvyšujúcim vekom síce zmenšuje, stále 

však významne zniţuje mnoţstvo vybavených detailov. Štúdia Eisena, Qina, Goodmana a 

Davisa (2002) ukazuje, ţe odklad je spojený s vybavením si menšieho mnoţstva detailov, 

výpoveď ale nestráca na presnosti. To znamená, ţe vyšetrovateľ zozbiera síce relatívne 

správne informácie, ich mnoţstvo však klesá. 

Zanedbateľné nie sú ani tzv. falošné spomienky – false memories (Blandón-Gitlin & 

Pezdek, 2009), ktoré mohli byť dieťaťu vsugerované. A to buď počas zle vedeného 

forenzného interview, alebo ešte predtým inou osobou v snahe niekoho očierniť. Tento fakt je 

potrebné zváţiť aj pri súdnych sporoch o dieťa, často spojených s falošnými obvineniami zo 

zneuţívania. Zatiaľ sa presne nevie ako v skutočnosti fungujú falošné spomienky v pamäti, 

výskumy však naznačujú, ţe by nemuseli mať, v porovnaní s reálnymi spomienkami, dlhú 

trvácnosť (Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). 

2.2.1 Vplyv emócií na pamäťové výkony detí 

Vplyv emócií na pamäťový výkon zohráva významnú úlohu tak u dospelých, ako aj u detí. Aj 

tu rozlišujeme dve roviny. A to vplyv emócii v priebehu zapamätávania a v priebehu 

výsluchu, teda vybavovania. Vplyv emócií na zapamätanie, ale aj vybavovanie, potvrdzujú 

                                                
15 Vyskytuje sa u obetí sexuálneho zneuţívania. Viac viď kapitola 1.3.1 Akomodačný syndróm u detí, obetí 

sexuálneho zneuţívania.  
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viacerí autori (napr. Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009; Eysenck & Keane, 2008; Lamb, 2008; 

Loftus, 1996), aj keď jeho charakter nie je úplne jasný. 

Efekt emócií pri kódovaní je otázny. Pamäťový výkon môţu emócie ovplyvňovať 

rôznym spôsobom a zistenia odborníkov sa v tomto smere líšia. S preţitím trestného činu je 

spojený predovšetkým stres. Jeho preţívanie je spojené s vylučovaním hormónu kortizolu, 

ktorý podporuje upevňovanie informácií v pamäti. To znamená, ţe pri zosilnenom spracovaní 

informácie, ktorému kortizol napomáha, sa vytvára pevnejšia pamäťová stopa, ktorá by teda 

logicky mala byť menej poddajná a oveľa odolnejšia voči zabúdaniu. Pezdek a Taylor (2002) 

však uvádzajú, ţe spomienky na traumatické záţitky sú zaloţené na rovnakých kognitívnych 

princípoch ako tie, spojené s netraumatickou udalosťou. To znamená, ţe tak ako spomienky 

na beţné udalosti, tak aj traumatické spomienky podliehajú zabúdaniu a podľa ich zistení nie 

sú detailnejšie. Spomienky na traumatické udalosti sa ukazujú všeobecne správne, nie je 

však podľa nich dôvod sa domnievať, ţe by boli presnejšie. 

Aj keď svedkovia môţu mať často pocit, ţe práve tieto spomienky sú spojené s väčšou 

percepčnou jasnosťou a zreteľnosťou. Môţe ísť o tzv. flasbulb efekt (Eysenck & Keane, 

2008). Musíme si uvedomiť, ţe istota, s ktorou svedok o zážitku rozpráva, nemusí indikovať 

jej presnosť (La Rooy, Malloy, & Lamb, 2011). 

Úlohu zohráva aj kvalita pôsobiacej emócie. Negatívny vzťah medzi stresom 

a množstvom správnych detailov vo voľnej výpovedi ukazuje na svojom výskume aj Quas 

et al. (1999). Deti, ktoré preţívali v priebehu VCUG vyšetrenia viac distresu, vo voľnom 

rozprávaní popísali menej detailov neţ tie, u ktorých bola miera distresu menšia. Určité 

vysvetlenie poskytuje hypotéza, ţe pri traumatickej udalosti spojenej so stresom, dochádza 

k zúţeniu pozornosti len na centrálne aspekty danej situácie a tieto si dieťa zapamätá presne, 

zatiaľ čo kvalita spomienok na periférne detaily je niţšia (La Rooy, Malloy, & Lamb, 2011). 

Efekt emócií pri vybavovaní. Nech je však vplyv stresu na kódovanie akýkoľvek, 

vyšetrovateľ ho nemôţe zmeniť. Jeho vplyv je však zrejmý v priebehu vypočúvania a teda pri 

vybavovaní. V jeho rukách je vytvorenie atmosféry, a tým moţnosť ovplyvniť preţívané 

emócie pri vybavovaní traumatického záţitku v priebehu vypočúvania. 

Vzťah medzi napätím pri kódovaní a vybavovaní sledovali vo svojom výskume Quas 

a Lench (2007). Otestovali 109 detí vo veku 5 aţ 6 rokov, ktorým bolo premietnuté video 

s desivým obsahom, následne týţdeň na to boli podrobené rozhovoru. To znamená, ţe 

k preţívaniu negatívnych emócií došlo uţ v priebehu kódovania. Deti boli následne 

vypočúvané niekoľkými spôsobmi. A to osobou s podporujúcim prístupom, alebo naopak 

s nepodporujúcim prístupom. V priebehu toho, ako pozerali video, ale aj počas rozhovoru, im 
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bola monitorovaná tepová frekvencia. Zvýšená srdcová činnosť pri kódovaní v kombinácii 

s nepodporujúcou vyšetrujúcou osobou bola spojená s chudobnejším pamäťovým výkonom. 

V prípade podporujúceho vyšetrovateľa neboli nájdené signifikantné rozdiely. Výskum 

ukazuje na dôleţitý fakt, ţe aj u silne zakódovaného, traumatického zážitku môže byť 

presnosť pri rozpamätávaní ohrozená, ak sociálny kontext, v ktorom k vybavovaniu 

spomienok dochádza, nie je optimálny. 

Tieto zistenia, sa javia ako dôleţité najmä v situáciách vypočúvaní pred súdom. Môţe 

byť totiţ veľmi náročné pre detského svedka vypovedať presne, či dokonca vyvracať niektoré 

návodné, či úplne nepravdivé otázky v neadekvátnych podmienkach. Tieto situácie nastávajú 

skôr v krajinách s právnym systémom, aký je napr. v USA, kde je dieťa častejšie podrobované 

kríţovému výsluchu a netransparentným praktikám páchateľových obhajcov (Blandón-Gitlin 

& Pezdek, 2009). 

Podľa Bowera (1981) sa ukazuje ako uţitočné pripomenutie emócií preţívaných 

v priebehu trestného činu. Ide o tzv. efekt kongruencie. Emócie podľa neho fungujú ako 

vnútorný kontext pri vštiepení. Čo v praxi znamená, ţe následné vybavenie spomienok je 

jednoduchšie, ak sa mentálny stav pri vybavovaní podobá mentálnemu stavu pri jeho 

vštepovaní. Tento mechanizmus vyuţívajú pri svojom kognitívnom interview aj Geiselman a 

Fisher (1992). Aj k tejto technike je však nutné pristupovať veľmi citlivo a opatrne vzhľadom 

na moţné poškodenia svedka. 

Môţeme teda zhrnúť, ţe detské spomienky sú jasné a zreteľné pribliţne od troch 

rokov, zároveň je dieťa schopné tieto spomienky slovne zhrnúť viac menej v podobnej miere 

ako beţné ţivotné záţitky. Vzhľadom na povahu popisovaných spomienok vo výsluchovej 

situácii Fivush (2002) upozorňuje na fakt, ţe nie všetky popisy budú mať rovnaký charakter. 

Na pamäťové výkony dieťaťa ako svedka má vplyv viacero individuálnych alebo sociálnych 

faktorov. A to v oboch smeroch. Faktory skôr znižujúce presnosť, či detailnosť výpovede sú 

jednak niţší vek svedka, vplyv stresu, či uţ pri kódovaní, alebo vybavovaní informácií, 

odďaľovanie výpovede, či tabuizovanie určitých tém (Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). 

Na zlepšenie pamäťového výkonu majú vplyv znalosti alebo opakovaná skúsenosť, 

bezpečná atmosféra v priebehu vypočúvania. Je potrebné si uvedomiť, ţe tieto faktory 

nepôsobia izolovane ale súčasne. Neovplyvňujú len pamäťový výkon, ale výpoveď dieťaťa 

ako takú (Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). 

Informácie o fungovaní detskej pamäti sú preto pre vyšetrovateľa dôleţité z dvoch 

praktických dôvod. Jednak mu umoţňujú nastaviť si očakávania adekvátne veku dieťaťa a za 
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druhé ukazujú cesty, ako facilitovať pamäťové výkony detí bez toho, aby na svedka pôsobili 

návodne. 

Vyšetrovateľ môţe dieťa podporiť vo využití efektívnych stratégií pri rozpamätávaní, 

čím tento proces pozitívne ovplyvnia. Prípadne ovplyvniť emócie prežívané v priebehu 

rozpomínania. Porozumenie a vyrovnávanie sa s náročnou a neprehľadnou situáciu výsluchu 

môţe dieťa stáť príliš veľa mentálnej kapacity. Naopak vytvorenie príjemnej atmosféry 

a transparentný prístup mu umoţňuje sústrediť ju na pamäťové výkony (viac viď 4. a 5. 

kapitola). 

2.3 Jazykové a komunikačné schopnosti 

Hneď na úvod tejto kapitoly je dôleţité zdôrazniť, ţe vypočúvanie sa značne odlišuje od 

beţnej komunikácie dieťaťa so svojím okolím. Väčšina odpovedí na otázky, ktoré sú 

v beţnom ţivote deťom kladené, nie je kontrolovaná. To znamená, ak sa dospelý opýta „Čo si 

dnes robil v škôlke?“, akákoľvek odpoveď, ktorá je v súlade s konceptom „správnej 

odpovede“, ktorú má dospelý vytvorenú v hlave, je povaţovaná za správnu bez ohľadu na to, 

či sa naozaj zhoduje s reálnym záţitkom alebo nie. Preto nedokáţeme objektívne posúdiť do 

akej miery je dieťa v popise svojho dňa presné. Detaily, ktoré dieťa popisuje v beţnom 

rozhovore s rodičom väčšinou nie sú tak dôleţité. V tomto smere je teda beţná konverzácia 

rozdielna s tou, ktorá sa odohráva pri vyšetrovaní či v súdnej sieni. V kontexte vyšetrovania 

sa kaţdý detail stáva dôleţitým a záleţí na tom, či sa zhoduje s realitou alebo nie. 

V rámci výsluchovej komunikácie je nutné spomienky transformovať do verbálnej 

podoby a reprodukovať podľa, dieťaťu často neznámych, sociolingvistikých princípov. 

V súvislosti s jazykovými schopnosťami sa na strane dieťaťa črtajú tri úrovne ich chápania. 

Za prvé ide o porozumenie toho, čo druhá strana hovorí. Za druhé to je schopnosť dieťaťa 

verbalizovať svoje myšlienky. Treťou úrovňou je schopnosť komunikovať, pričom 

komunikáciu chápeme ako druh sociálnej interakcie. 

Zo zákona vyplýva povinnosť dieťa pred výsluchom poučiť v medziach jeho rozumových 

možností. Nedá sa predpokladať, ţe dieťa a to predovšetkým niţšieho veku, bude chápať 

abstraktné pravidlá, právne normy, či etické kódexy určujúce fungovanie súdneho systému. 

Predpoklad kognitívnej nezrelosti by sa mal premietnuť do vysvetlenia nie len do prípravy 

výsluchu, ale aj do poučenia. Je nutné deťom situáciu, pravidlá a podmienky vysvetliť 

explicitne, na konkrétnych príkladoch a opakovane (Saywitz, 2002). 
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Rozdiely v úrovni zrelosti u dospelých a u detí sa všeobecne v komunikácii odráţajú 

na zrozumiteľnosti reči, v slovníku, gramatike, konverzačnom štýle a v ich schopnosti 

detekovať a nepodľahnúť návodným, či sugestibilným výrokom (Saywitz, 2000). V tejto 

časti sa budem snaţiť popísať schopnosti dieťaťa vyjadrovať svoje myšlienky. Musíme si byť 

vedomí toho, ţe pod celkový charakter výsluchovej komunikácie, ako druhu sociálnej 

interakcie, sa podpisujú aj ďalšie – sociálne faktory. Tým sa budem venovať v nasledujúcej 

podkapitole, aj keď ich v reálnej situácii nemoţno oddeliť. 

2.3.1 Rečové schopnosti u predškolských detí 

Vývoj rečových schopností prebieha v niekoľkých fázach a aţ okolo 10. – 12. roku začína 

dieťa dosahovať úroveň dospelého jedinca (Saywitz, 2000). Do tej doby je moţné pozorovať 

niekoľko rizikových oblastí a výrazné interindividuálne rozdiely. Tie sú dôsledkom jednak 

genetických predpokladov a rodičovskej starostlivosti, pričom sa tieto rozdiely môţu prejaviť 

vo viacerých oblastiach. U predškolákov sú samozrejme riziká vyššie. 

Slovná zásoba u detí sa medzi 2. a 3. rokom pohybuje pribliţne na úrovni stoviek slov 

(200-300), avšak uţ okolo 4. roku sa ich mnoţstvo štyri krát znásobí (Neusar & Neusarová, 

2009). Operujú teda pribliţne s tisíckou slov. V období 5. aţ 6. roku sa ich mnoţstvo 

pribliţuje k trom tisícom. Vo všeobecnosti však môţeme povedať, ţe je to nesmierne 

variabilné obdobie, s rýchlym progresom, či uţ z hľadiska jednotlivca, ale aj celej vekovej 

skupiny. 

Výslovnosť. Reč predškoláka sa vyznačuje tzv. „patlavosťou“ a preto môţe byť 

zrozumiteľnosť ich výpovedí náročná. Problémy s výslovnosťou majú pribliţne do 5./6. roku 

ţivota, následne sa začína zlepšovať. Náročnejšia je výslovnosť spoluhlások r, l,  z, ţ, s, š, 

a u českých je to navyše ř (Neusar & Neusar, 2009; Papalia& Olds, 1992; Saywitz, 2002; 

Vágnerová, 2008). 

Z hľadiska gramatiky okolo tretieho roku začínajú používať mnoţné číslo, minulý 

čas a chápu rozdiely medzi pojmami „ja“, „ty“, „my“, začínajú sa orientovať v predloţkách 

ako napríklad nad, pod, v, na a za. Objavuje sa pouţívanie súvetí a relatívne správne 

gramatické tvary slov. Aj keď pouţívanie všetkých tvarov a gramatických javov je stále 

neisté. Avšak v období okolo 6. roku sú uţ vety kompletnejšie, deti sú schopné určité výrazy 

dokonca vysvetliť(Neusar & Neusarová, 2009; Vágnerová, 2008). 

Ako rizikové sa však stále javia určité gramatické javy ako dvojitá negácia, vloţené 

vety, či pouţívanie spojok. Deti sú schopné popisov známych predmetov, avšak opísať 
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predmety abstraktné môţe byť problematické, u niektorých detí aţ nemoţné. Popisované 

charakteristiky majú však orientačnú hodnotu. Nie je moţné sa nimi riadiť striktne.  

2.3.2 Porozumenie u predškolských detí 

Ak mladšie dieťa popisuje komplikovanejšie skutočnosti, je úlohou vyšetrovateľa overovať si, 

či pouţívaným slovám skutočne rozumie. To sa môţe týkať popisu farieb, lokalizácie alebo 

časových údajov. Napríklad pri popise farby môţeme dieťa poţiadať, aby nám farbu vytiahlo 

spomedzi farbičiek. Polohu ako „na“, „pod“, „v“ apod., môţe demonštrovať pomocou 

hračiek, ktoré bude umiestňovať zmieňovaným spôsobom. 

Problematické sa javí aj porozumenie slov pouţívaných dospelými. Zlepšuje sa 

napríklad chápanie viacvýznamovosti slov, ale aţ v neskoršom období tohto štádia. Slovná 

zásoba však stále nemá dostatočný rozsah, čo sa odzrkadľuje najmä pri porozumení, či skôr 

neporozumení právnych termínov s ktorými sa môţu stretnúť. Význam výrazov spojených so 

súdnym procesom si deti, najmä tie mladšie, ešte stále vysvetľujú v konkrétnej rovine a ich 

abstraktný význam vo forenznom kontexte im nie je známy. Saywitz (2002) uvádza pojmy 

v angličtine, ako napríklad „hearing“
16

, „court“ (v angličtine pre deti skôr známe 

basketbalové ihriskom), „charges“ (spojené s pouţívaním kreditných kariet), ktoré detí môţu 

následne nesprávne pouţívať. Aj desaťročné dieťa má stále problémy s porozumením 

najbeţnejších právnych výrazov. V praxi s tým musíme počítať predovšetkým pri 

vysvetľovaní jeho práv alebo pri poučení pred vypočúvaním vyplývajúcim z trestného 

poriadku. 

Saywitz (2002) uvádza, ţe deti sú schopné pochopiť vetné konštrukcie vytvorené 

z limitovaného počtu slov. Samé dokáţu vo veku medzi 4. a 5. rokom vytvoriť vetu so štyrmi 

aţ piatimi slovami. Dĺţka vety, ktorú sú schopné pochopiť, sa pohybuje pribliţne v rovnakom 

rozmedzí, Saywitz (2002) udáva rozmedzie medzi piatimi aţ siedmimi slovami. Lingvisticky 

komplexné vetné konštrukcie sú pre nich teda stále náročné na spracovanie, čo je potrebné 

zohľadniť aj pri kladení otázok. Tie by mali byť kladené tak, aby v sebe zahŕňali vţdy len 

jednu informáciu, mali by byť krátke a jasne formulované (Neusar & Neusar, 2009). Viac sa 

tejto problematike venujem v 4. kapitole. 

Tak ako uvádza Saywitz (2002) dieťa v tomto veku si niekedy ani nemusí uvedomiť, ţe 

vyjadreniu alebo konkrétnemu slovu nerozumie. Ani dieťa mladšieho školského veku 

                                                
16 V českom jazyku sa pouţíva slovo „slyšení“, hovorovo „stání“, ktorých doslovne chápaný význam môţe byť 

pre deti mätúci.  
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nepoţiada o vysvetlenie výrazu, v prípade, ţe lingvistická komplexnosť otázky či 

sofistikovanosť výrazov presahovala úroveň jeho jazykových schopností. Nemôţeme to teda 

očakávať od dieťaťa mladšieho. Avšak aj v prípade neporozumenia otázke sa na ňu snaţia 

odpovedať. 

Aby sme dieťaťu výpoveď uľahčili, Battin a Ceci (2003) odporúčajú pouţívanie 

rovnakého slovníka. Geiselman a Fisher (1992) predpokladajú, ţe ako účinnejšie sa javí 

nechať dieťa voľne rozprávať. Zniţuje sa tým vplyv návodných otázok, ktoré vypočúvajúci 

môţe často klásť. Dieťa je údajne v takom prípade schopné popísať presnejšie udalosť, tak 

ako si ju pamätá. Avšak podľa Battina a Ceciho (2003) predškolské deti produkujú len málo 

relevantných informácií v prípade, ţe sú poţiadané o voľný opis udalosti. 

Poole a Lamb (1998) na základe svojho výskumu vytvorili niekoľko doporučení pre 

vyšetrovateľov, ktoré eliminujú ich zlozvyky pouţívané pri beţnej komunikácii. Tie totiţ 

môţu komunikáciu s detským svedkom komplikovať a zneprehľadňovať: 

- vypočúvajúci by sa mali vyhnúť tzv. „baby talk-u“, ktorý môţe dieťaťu 

komplikovať porozumenie, 

- naopak ich reč by mala byť primerane hlasná a zrozumiteľná (zrozumiteľná nie 

len v zmysle správnej výslovnosti ale aj po obsahovej stránke), 

- je potrebné voliť slovník adekvátny jazykovej výbave predškolského dieťaťa, 

zároveň si jasnosť pouţívaných slov overovať, 

- v prípade, ţe dieťa nenapadá správny výraz, alebo mu nebolo dobre rozumieť, 

neodporúčajú vyšetrujúcemu slovo hádať, či dopĺňať, 

- u skúseného vypočúvajúceho môţeme odpozorovať, ţe pri výpovedi sa venuje 

v jeden moment vţdy len jednému konceptu a pouţíva jednoduché vety typu – 

podmet – prísudok – predmet. 

Forénzne interview je veľmi zloţitý, komplexný, komunikačný proces, ktorý môţe byť 

pre dieťa veľmi náročné pochopiť. Okrem jeho schopností sa na konečnom výsledku podieľa 

aj vyšetrovateľova schopnosť riadiť tento špecifický druh komunikácie. Vyšetrujúca osoba 

môţe pouţitím primeraného slovníka dieťaťu pomôcť podať čo najlepší výkon. Blandón-

Gitlin a Pezdek (2009) tvrdia, ţe pod zníţenú presnosť sa môţu podpisovať aj faktory ako 

zloţitosť jazykového prejavu vyšetrovateľa a úroveň jazykových schopností dieťaťa. Keďţe 
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jazykové schopnosti sa s vekom zvyšujú, je moţné očakávať, ţe deti vo vyššom veku budú 

síce vykazovať podobné vzorce, ich vplyv však bude pravdepodobne klesať. Spôsoby akými 

je moţné komunikáciu zlepšiť, popisujem v 4. kapitole. 

2.4 Sociálne faktory vplývajúce na výsluch detského svedka 

Vzhľadom k vývojovým limitom správanie dieťaťa vo výsluchovej situácii vykazuje isté 

špecifiká. Ako bolo aj v historickom prehľade naznačené, deti sú náchylnejšie podľahnúť 

sociálnemu tlaku v rôznych podobách. Vypočúvanie je pre dieťa zároveň novou, neznámou, 

sociálnou situáciou, ktorá v sebe nesie nové, často nezrozumiteľné pravidlá sociálnej 

interakcie, kontakt s novými ľuďmi v novom prostred často bez prítomnosti blízkych osôb, čo 

v dieťati nepochybne môţe vyvolať napätie a úzkosť (Larsson, 2005; Saywitz, 2002). 

Za normálnych okolností je totiţ zvyknuté komunikovať so známymi osobami, ktorým môţe 

dôverovať, v prostredí, ktoré pozná, kde sa cíti bezpečne a vie čo v ňom môţe očakávať. Ako 

uvádza Saywitz (2002) dokonca aj týrané dieťa sa v konečnom dôsledku naučí predvídať 

reakcie svojich opatrovníkov. 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim vzájomnú interakciu je samotný vyšetrovateľ. Táto 

neznáma osoba je u detí často vnímaná ako autorita. Preto nie je prekvapením, ţe kontakt 

s vyšetrujúcou osobou, alebo jej poţiadavky sú spojené so snahou o vyhovenie (napr. Garven, 

Wood, Malpass, & Shaw, 1998; Larsson, 2005; Saywitz, 2002). 

Deti sú na rozdiel od dospelých zároveň podstatne sugestibilnejšie. Sugestibilita je 

v oblasti detských vypočúvaní veľkou témou, ktorá by si zasluhovala samostatnú prácu. 

Vzhľadom na rozsah tejto práce jej bola venovaná len jedna kapitola. 

Okrem zmienených vplyvov, sa pod detské svedectvá podpisuje napríklad tlak na 

konformitu, či pozitívne, alebo negatívne podmieňovanie. Z výskumov vyplýva, ţe aj 

nenásilné upevňovanie a sociálny vplyv môţu mať na presnosť výpovede výrazne negatívny 

dopad. Ten skúmali Garven, Wood, Malpass a Shaw (1998) v rámci rozhovorov detí 

a sociálnych pracovníkov z McMartinovho prípadu. Rozbor pouţitých techník, aj z hľadiska 

pôsobiacich sociálnych faktorov, je v rámci zachovania logiky textu prezentovaný v 4. 

kapitole. 

S niţším vekom sa navyše spája neschopnosť dieťaťa vidieť situáciu z perspektívy 

iného človeka – v tomto prípade z pohľadu vyšetrovateľa. Situáciu teda chápu cez vlastnú 

perspektívu a vysvetľujú si ju na základe svojich vedomostí a predpokladov. To veľmi často 

ústi do nereálnych strachov a chybne vyvodených záverov o zámeroch vyšetrujúcej osoby. 
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Práve preto je dôleţitá transparentnosť zo strany vyšetrovateľa (Saywitz, 2002). Dieťaťu by 

mal byť vysvetlený priebeh a dôvod celej situácie, taktieţ zámer vyšetrovateľa a to spôsobom 

zrozumiteľným pre dieťa v tomto vekovom období. 

 Výsluchová situácia všeobecne je často vnímaná ako záťaţová a kladie vysoké nároky 

na socio-emocinálnu vyspelosť dieťaťa. Detský svedok však zatiaľ disponuje len 

obmedzeným mnoţstvom copingových stratégií, ktoré by mu pomáhali vyrovnať sa efektívne 

so strachom, či úzkosťou. Saywitz (2002) tvrdí, ţe aj tie, ktorými disponuje, nepatria medzi 

najadaptívnejšie. Veľmi často sa objavuje vyhýbanie sa situáciám, ktoré vyvolávajú negatívne 

pocity. To sa v priebehu vypočúvania môţe prejaviť mlčaním alebo menej častým - odporom. 

Racionalizácia danej situácie, by bola príliš náročnou mentálnou operáciu. Napr. 

u dospelých môţe byť dôvodom k výpovedi fakt, ţe svojím konaním prinesú úţitok iným. 

Deti majú limitované poznatky o koncepte sociálneho systému, ktorý siaha za ich priamu 

skúsenosť (Saywitz, 2002). 

Nespracované negatívne pocity môţu dieťa zahltiť, čo so sebou nesie zníţenú 

motiváciu kooperovať vo výsluchovej interakcii. Práve preto sa ukazuje ako veľmi dôleţité 

vytvorenie kvalitného vzťahu – rapportu, ktorý si ale vyţaduje istý čas. V tomto vzťahu je 

vyšetrovateľ ten, ktorý chápe vlastnú rolu a môţe tak cez dobre vytvorený vzťah facilitovať 

produktívnu interakciu (Saywitz, 2002). Ukazuje sa, ţe navodenie vzťahu je dôleţité 

v kaţdom vývojovom období. Jeho zmysel však v kaţdom z nich nadobúda nový rozmer. 

Napríklad u starších detí, pribliţne okolo 7. roku ţivota, dochádza k nárastu ostýchavosti. 

Takto staré deti začínajú chápať koncept perspektívy inej osoby. Začínajú častejšie uvaţovať 

o tom, ako ich druhý vidia a hodnotia. Preto nie sú prekvapením výsledky nasledujúceho 

výskumu. Saywitz, Goodman, Nicholas a Moan (1991) porovnávali detailné popisy VCUG 

vyšetrení u detí vo veku 5. a 7. rokov. Ukázalo sa, ţe popisy 5-ročných detí sú detailnejšie neţ 

popisy 7-ročných detí. Tie mali tendenciu vynechávať časti obsahujúce dotyky genitálií. 

Autori tento jav vysvetľujú práve nárastom pocitu zahanbenia, pretoţe rečové a pamäťové 

schopnosti boli u 7-ročných detí na evidentne vyššej úrovni. 

Vypočúvanie detského svedka si teda aj pre jeho socio-emociolnálnu nevyzrelosť 

vyţaduje isté modifikácie. A práve naviazanie kvalitného vzťahu môţe pomôcť dieťaťu aj 

napriek limitovaným copingovým stratégiám spracovať negatívne emócie vyvolané situáciou. 

2.4.1 Otázka prítomnosti rodiča a jeho vplyv na výkony dieťaťa 

Detský svedkovia môţu pociťovať strach alebo úzkosť pri separácií od tzv. „attechment 

figure“ - blízkej osoby. Zároveň jej prítomnosť môţe na dieťa pôsobiť rušivo. Väčšina 
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zahraničných metodík odporúča, čo moţno najviac eliminovať moţné rušivé elementy. A teda 

aj prítomnosť blízkej osoby (Saywitz, 2002). 

Avšak za predpokladu, ţe prítomnosť blízkeho má priaznivý vplyv na psychickú 

pohodu dieťaťa a môţe prispieť k zamedzeniu sekundárnej viktimizácie, je podľa §102/1 

trestného poriadku povolená aj v Česku (tak isto na Slovensku). Otázkou zostáva, ako 

ovplyvňuje táto situácia výkon dieťaťa v role svedka. 

Goodman et al (1997) skúmali aký vplyv má väzba s matkou na mieru stresu 

preţívanú pri lekárskom vyšetrení a tieţ ako presne sú si schopné deti zapamätať priebeh 

tohto vyšetrenia. Zistili, ţe attachment má vplyv tak na mieru stresu pri tomto vyšetrení, ako 

aj na presnosť spomienok. Deti s istou väzbou s rodičom, robili pri výpovediach oveľa menej 

chýb neţ tie s neistou väzbou. Ponúkajú hneď dve vysvetlenia tohto javu. Je moţné, ţe matky 

detí s bezpečnou väzbou s deťmi po vyšetrení zvyknú diskutovať o jeho priebehu, 

vysvetľovať im ciele, alebo nejasnosti s vyšetrením spojené. Táto diskusia môţe napraviť 

detské omyly a upokojiť ich. Naopak rodičia, ktorí skórovali v testoch ako menej istí, sa môţu 

tejto diskusii vyhýbať, nevenovať čas detským reakciám a menej často im poskytujú fyzické 

utešenie. Tieto chladné reakcie zo strany rodičov môţu spôsobiť zhoršené zakódovanie 

informácie, zníţenú podporu spomienkam na udalosť, čím sa dieťa stáva náchylnejšie 

k sugesciám. 

Okrem toho, Bruck a Melnyk (2004) vo svojej analýze uvádzajú, ţe aţ v piatich zo 

šiestich štúdií, deti majúce bezpečné a isté vzťahy s matkami sú oveľa menej náchylnejšie 

k sugestibilite neţ tie s neistou väzbou. To znamená, ţe väzba s matkou môţe v istom zmysle 

u dieťaťa ovplyvňovať tendenciu podliehať sugestibilným otázkam. Blandón-Gitlin a Pezdek 

(2009) navyše zistili, ţe na deti s istými väzbami a bezpečnými vzťahmi s rodičmi sú 

odolnejšie aj voči podmienkam, v ktorých sa rozhovor odohráva. Znovu sa teda potvrdzuje, ţe 

je nesmierne dôleţité vytvárať deťom pri vyšetreniach podporujúce prostredie. 

2.5 Sugestibilita 

Saywitz (2002) sugestibilitu detí chápe ako emocionálne charakteristiky, ktoré vedú 

jedinca k nekritickému preberaniu názorov, myšlienok a postojov druhej osoby. Ukazuje 

sa, ţe sugestibilita v súvislosti s detským svedkom je častým predmetom skúmania. Keďţe na 

sugestibilitu má vplyv hneď niekoľko faktorov, ktoré som uţ popisovala (najmä v časti 

o pamäti), budem sa jej venovať len veľmi stručne. 

Asi najčastejšie zmieňovaný je v súvislosti so sugestibilitou vek, pričom zvýšenú mieru 

zaznamenávame u mladších detí. Ako rizikový sa uvádza 3. aţ 4. rok ţivota (Ceci & Bruck, 
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1993b). Avšak dôraz na ňu kladený má byť skôr podnetom k úvahe o správnej forme 

výsluchu a jeho kvalitnom prevedení, neţ spochybnením ich schopnosti podať vierohodnú 

výpoveď. Nakoniec pod nepresnosť výpovede sa okrem sugestibility môţe podpisovať 

niekoľko ďalších faktorov, ako napríklad poslušnosť k autorite, či interkultúrne špecifiká 

(Eisen et al., 2002; Lamb, 2008; Saywitz, 2002). Dôleţitý je teda najmä spôsob kladenia 

otázok
17

, ktorým môţeme obmedziť mieru jej vplyvu. 

Tak, ako bolo spomenuté vyššie, zaujímavý sa javí tieţ vzťah medzi rodičovským štýlom 

a schopnosťou odolávať sugestívnym otázkam. K vyššej odolnosti voči sugestívnym otázkam 

prispieva romantický rodičovský štýl (Quas et al., 1999). 

Sugestibilite detí je nepochybne venovaná veľká vedecká pozornosť. Je jasné, ţe 

sugestívne otázky majú neţiaduci vplyv na výpovede detí, ale aj dospelých. Výskum Garvena 

et al. (1997) však ukázal, ţe vplyv sugestibility v porovnaní s inými formami sociálneho tlaku 

je podstatne menší (error rate pribliţne 17%), pričom celý balíček sociálne podnecujúcich 

techník môţe dosahovať error rate aţ 58%. Je teda viac ako jasné, ţe ostatné komponenty 

(ako napr. sociálna influencia a upevňovanie) môţu ovplyvniť detskú výpoveď významnejšie 

(Garven, Wood, Malpass, & Shaw, 1997). 

                                                
17 Spôsobu kladenia otázok, aj v súvislosti so sugestibilitov, sa detailnejšie venujem v 4. kapitole. 
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3. Vypočúvanie ako metódy získavania informácií v trestnom konaní 

V nasledujúcej kapitole sa budem venovať výsluchu ako kriminalistickej metóde a zároveň 

špecifickému druhu interakcie. Na úvod, aj napriek šírke tejto témy, ho len stručne 

zadefinujem, všeobecne popíšem jeho základné charakteristiky, relevantné z pohľadu 

psychológie. Dôvodom stručnosti je zameranie práce na špecifiká vypočúvania detského 

svedka, ktoré detailne rozoberám v nasledujúcich kapitolách. Tak isto pristupujem k téme 

výpovedí. Tá je u detí do veľkej miery ovplyvnená ich vývojovými limitmi, ktorým bola 

venovaná samostatná kapitola. Záver kapitoly sa venuje špecifikám detského výsluchu, 

pričom konkrétne metódy a techniky sú popisované v 4. kapitole. 

Vypočúvanie je jednou zo základných kriminalistických metód pouţívaných orgánmi 

činným v trestnom konaní. Podľa Spurného (2003, s. 13) vo všeobecnosti „...chápeme 

výsluch ako právne regulovaný proces získavania, spracovávania, hodnotenia 

a dokumentovania informácií o skutku, ktorý je predmetom vyšetrovania. Cieľom výsluchu 

je získať v procese interakcie medzi vypočúvajúcim a vypočúvaným úplnú a vierohodnú 

výpoveď, ktorá má – pri dodrţaní podmienok stanovených trestným poriadkom- charakter 

dôkazu (2003, s. 13).“ 

Chmelík et al. (2005, s.160) vidí výsluch ako „kriminalistickú metódu, ktorou na 

základe zákonom stanovených podmienok získavajú orgány činné v trestnom konaní výpoveď 

osoby o skutočnostiach, ktoré vnímala svojimi zmyslami a ktoré sú právne a kriminalisticky 

relevantné pre objektívne zistenie a objasnenie veci (2005, s.160). 

Psychológia v tomto procese zastáva skôr podpornú funkciu. Boukalová et al (2006) 

vidí jej miesto napríklad pri návrhoch účinných postupov, facilitácii psychologického kontaktu 

medzi jeho účastníkmi či prístupoch k vypočúvanému vzhľadom na jeho osobnosť alebo 

procesné postavenie. Dôleţitý je zároveň aktuálny psychický stav vypovedajúceho svedka, 

s ktorým je moţné z pohľadu psychológie pracovať. Ako sa však so Spurným (2003) zhodujú, 

vzhľadom na zloţitosť výsluchu ako komplikovanej sociálnej situácie, nie je moţné 

jednoznačne predikovať jeho priebeh, a teda jej funkcia je naozaj len podporná. 

Forénzna psychológia vníma výsluch ako špecifickú formu sociálnej interakcie. 

Pričom na vypočúvaného nehľadí len ako na objekt nosiaci forenzne relevantnú informáciu, 

ale ako na osobnosť so všetkými jej individuálnymi charakteristikami, prežívaním 

a vplyvom na priebeh danej situácie. Výsluch je zasadený do určitého fyzického a sociálneho 
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kontextu, ktorý taktieţ determinuje jeho priebeh a výsledok. Fyzický kontext (u detských 

svedkov má svoje významné miesto, preto sa mu budem venovať detailnejšie ďalej) je 

tvorený prostredím a jeho usporiadaním, v ktorom sa výsluchová situácia odohráva. 

Ovplyvňuje tak charakter a atmosféru celkového kontaktu (Boukalová, 2004; Čírtková, 2009; 

Spurný, 2003). 

Sociálny kontext popíšem podrobnejšie niţšie. Vzhľadom k tomu, ţe dochádza 

k vzájomnej interakcii sa okrem osoby vypočúvaného pod jej charakter podpisuje aj osobnosť 

a profesné zručnosti vypočúvajúceho. Podľa Spurného (2003) má kaţdá výsluchová situácia 

svoj sociálny kontext v rámci ktorého je moţné sledovať tri úrovne. Komunikačnú, 

interpersonálnu percepciu a sociálnu interakciu – v zmysle vzájomného ovplyvňovania sa. 

Komunikácia – ako proces vzájomnej výmeny prostredníctvom predávania a 

prijímania významov (Janoušek, 2008), zohráva teda kľúčovú úlohu pri získavaní právne 

relevantných informácií o vyšetrovanom trestnom čine. Zároveň je prostriedkom 

k ovplyvňovaniu psychologického vzťahu medzi účastníkmi výsluchovej interakcie. Môţe 

prebiehať na verbálnej alebo neverbálnej úrovni. Neverbálna úroveň prenáša informácie, ako 

napríklad aktuálny emočný stav svedka či jeho psychologické charakteristiky. Tie môţu mať 

niekedy väčšiu výpovednú hodnotu aj vzhľadom k faktu, ţe sú výsledkom vôľou 

neovplyvniteľných procesov. Verbálna úroveň je tvorená tak obsahom, ako aj formou. Pod 

formálnu stránku (hovoríme o tzv. paralingvistických prejavoch) zahŕňame intonáciu, 

hlasitosť alebo rýchlosť, ale aj pomlky, zakoktania, prerieknutia (Boukalová, 2004; Kubík, 

2012; Spurný, 2003). 

Vzájomné vnímanie - interpersonálna percepcia je proces utvárania si obrazu o tom 

druhom, ktorý následne ovplyvňuje náš postoj a správanie k vnímanému objektu. To 

znamená, ţe na základe percepcií dochádza k „interpretácii“ osobnosti a správania druhého 

v interakcii (Baumgartner, 2008). Vznikajú nevedome, okamţite a majú dlhotrvajúci 

charakter, pričom sú postavené na vlastných predpokladoch a osobných skúsenostiach. 

Sociálne percepcie sú podľa Baumgartnera (2008) nezriedka spájané s atribúciami, ktoré 

veľmi často vychádzajú z prvého dojmu. Čo so sebou nesie riziká chybných percepcií 

a atribučných chýb. Patria sem napríklad efekt primarity, implicitné teórie osobnosti, osobné 

konštrukty a iné. Detailnejšie sú popísané v publikáciach Slaměníka, Výrosta et al. (2008), 

Spurného (2003), alebo Čírtkovej (2009). Vonkajšie správanie druhej osoby je potom 

interpretované na základe takto vytvoreného obrazu, pričom jeho reakcie môţu obraz 

podporovať alebo korigovať. Okrem reálne vnímaných vlastností, charakteristík a motívov 



 

43 

 

druhej osoby, môţeme na základe doterajších skúseností, prisúdiť druhému aj vlastnosti 

nereálne a na základe nich reagovať neadekvátne. Tak ako v ktoromkoľvek type sociálnej 

interakcie je tento proces obojstranný. Väčšie kompetencie s nimi pracovať má však v tomto 

prípade vyšetrovateľ, ktorý na základe pochopenia osobnosti vypočúvaného a jeho aktuálneho 

alebo minulého preţívania môţe voliť adekvátnu taktiku výsluchu (Spurný, 2003). 

Vzájomné ovplyvňovanie – sociálna interakcia. Výsluchová situácia dáva moţnosť 

vzájomného vplyvu na preţívanie a správanie toho druhého. Kaţdý z nich má na svojej strane 

inú mieru tohto vplyvu na celkový priebeh vypočúvanie. Tá je daná uţ pred zahájením 

vypočúvania zákonom. Medzi účastníkmi je tak nastavený asymetrický vzťah, ktorý sa na 

strane vypočúvaného navyše líši aj jeho procesným postavením (Spurný, 2003). Od 

procesného postavenia, ktoré je veľmi často spojené s motiváciou vypovedať závisí aj zvolená 

taktika výsluchu. 

V priebehu vypočúvania sa vyuţívajú rôzne taktiky a metódy vedenia výsluchov, 

ktoré majú viesť k regulácii výsluchovej interakcie za vyuţitia špecifických techník a 

prostriedkov. Ďalším predpokladom vyuţitia správnych taktických postupov, s cieľom 

ovplyvniť preţívanie a správanie vypočúvaného v priebehu výsluchu, je schopnosť poznať 

osobnosť vypočúvaného. Znalosť osobnosti pomáha pri výbere správnej taktiky pri 

nadviazaní psychologického kontaktu a pri nastavení úrovne komunikácie s vypočúvaným. 

Spôsoby výsluchu majú byť zvolené tak, aby viedli svedka k čo moţno najjasnejšej 

a najpresnejšej reprodukcii trestného činu a zároveň zohľadňovali jeho špecifiká (napr. vek, 

procesné postavenie, aktuálny stav, a i.). Tento postup by zároveň nemal svedka poškodzovať 

(Čírtková, 2009; Chmelík, 2005; Boukalová et al, 2006; Spurný, 2003). U detí sa táto snaha 

znásobuje. 

Kaţdý výsluch teda kladie na vyšetrovateľa vysoké nároky z hľadiska prípravy. Tá má 

však aj svoje riziká. Rizikom pred zahájením samotného rozhovoru môţe byť vytvorenie 

príliš konkrétneho obrazu o priebehu trestného činu, čo môţe viesť k zvýšenej tendencii 

k návodným – sugestívnym otázkam (Garden, Wood, Malpass, & Shaw, 1998). 

Podmienky a priebeh vypočúvania, tak isto ako aj jeho dokumentácia, je v ČR 

stanovená trestním řádem
18

, ktoré určuje legislatívne limity interakcie. Z taktického hľadiska 

                                                
18 Úprava je rozdielna v závislosti na procesnom postavení vypovedajúceho. Ak sa jedná o výsluch svedka je 

stanovený §101 trestního řádu v prípade obvineného je upravovaný §91 aţ §96 tr. řádu. U detí, tak ako to bolo 

zmieňované vyššie, je definovaný §102 tr. řádu. V slovenskom trestnom poriadku sú podmienky výsluchu 

obvineného definované §121 aţ §126. Vypočúvanie svedka je určované §131 aţ §139 trestného poriadku.  
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je teda moţné vyuţívať rôzne stratégie, metódy a techniky v závislosti od charakteristík 

vypočúvanej osoby a cieľov, ktoré v priebehu výsluchu sledujeme. 

Spôsoby vedenia vypočúvania prešli značným vývojom, rozsah tejto práce mi však 

túto tému nedovoľuje rozpracovať detailnejšie. Preto ďalej len zmienime najzákladnejšie 

metódy, ktorých prvky tvoria odrazový mostík aj pre v súčasnosti pouţívané metódy vedenia 

rozhovorov s deťmi. Jej vznik je viazaný na rok 1992, kedy v Anglicku vytvorili model 

výsluchov, ktorého prvky je moţné nájsť aj v novších spôsoboch vypočúvania. Ide o tzv. 

„PEACE interviewing model“. V súčasnosti sa v zahraničí často pouţívajú Shepherdov 

„Conversation management – CM“ z roku 1993 a  kognitívne interview – KI, Fishera 

a Geiselmana, zostavené v roku 1992. Prvé zmienené sa ukazuje ako účinné najmä u 

rezistentných vypočúvaných, zatiaľ čo KI je vhodné pouţívať u vypočúvaných s väčšou 

ochotou a motiváciou vypovedať. Metóde kognitívneho interview sa budem detailne venovať 

v 5. kapitole. Metódy a techniky vyuţívané pri vypočúvaní detí popisujem v kapitole 4. 

3.1 Výpoveď ako výsledok vypočúvania 

Výpoveď svedka môţeme z psychologického hľadiska chápať ako výsledok psychických 

stavov, činností a vlastností svedka a nasledovného špecifického druhu interakcie medzi 

ním a vyšetrovateľom. Presnosť a detailnosť výpovede, teda okrem faktorov ovplyvňujúcich 

výsluch, závisí aj od faktorov vplývajúcich na jedinca v priebehu vnímania, zapamätávania 

a následného uchovania informácií o trestnom čine (Loftus, 1996). U detí výpoveď je 

značne determinovaná vývojovými limitmi, ktoré boli popísané vyššie v nasledujúcej 

kapitole preto ďalej popíšem výpoveď len veľmi stručne. 

Výpoveď svedka je v prvých fázach závislá od percepcie a úrovne pamäťových procesov. 

Plháková (2003) situuje spomienky svedka trestného činu podľa, Tulvigovho rozdelenia, do 

epizodickej pamäti, ktorá je súčasťou dlhodobej, explicitnej pamäti. Konkrétne hovoríme o 

autobiografickej pamäti, ktorá uchováva záţitky jedincom reálne preţité. Nedá mi 

nespomenúť, vzhľadom na empirickú časť práce, ţe do epizodickej pamäti sa ukladajú okrem 

vlastných záţitkov aj podnety, ktoré na nás pôsobili, no neboli sme ich priamou súčasťou. To 

znamená, ţe spomienky na vzhliadnutý film síce nebudú čerpané z autobiografickej pamäti, 

stále však sú súčasťou pamäti epizodickej. 

Svedeckej výpovedi predchádzajú zloţité pamäťové procesy ukladania a vybavovania 

informácie. Patria sem tri základné fázy. Kódovanie, presun informácií a vybavovanie 

(Sternberg, 2002). Vo fáze kódovania je udalosť vnímaná (môţe sa jednať o vnímanie 
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vedomé, či nevedomé, od čoho sa bude odvíjať aj kvalita vybavovanej pamäťovej stopy). 

Následne sa vytvára mentálna reprezentácia v mysli svedka. Mentálny záznam sa presúva a 

ukladá, aby mohol byť neskôr vybavený a pouţitý. Vo fáze vybavovania je mentálny obraz 

aktivovaný, čím sa vytvára vedomý fenomén spomienky (Geiselman & Fisher, 1992). 

V prípade svedeckej výpovedi hovoríme o tzv. „recall“ – vybavovaní, ktoré sa deje bez 

vonkajších podnetov. Na rozdiel od „recognition“ – znovupoznania, kedy si jedinec detaily 

nevybavuje, ale zvaţuje, či určitý podnet spoznáva alebo nie (Loftus, 1996). 

Na svedeckú výpoveď všeobecne vplývajú rôzne premenné. Boukalová et al. (2006) 

uvádza, ţe vo fáze získavania informácií majú vplyv individuálne zvláštnosti, ako napríklad 

aktuálny, fyzický stav, subjektívny význam vnímaného a vzťah vnímajúceho k udalosti, 

pozornosť (nevedomé vnímanie zniţuje presnosť a spoľahlivosť vnímaného; zároveň je 

dôleţitý výber informácií), city a emócie (výpovede spojené s negatívnymi emóciami sú 

podľa Eysencka (2008) spojené s niţším mnoţstvom detailov), „confirmation bias“ –

konfirmačné skreslenie, kedy je zapamätaná informácia ovplyvnená očakávaním pozorovateľa 

(Eysenck, 2008) (napr. charakterové vlastnosti prisudzované iným ovplyvňujú naše vnímanie, 

pozorovanie a pamäť), alebo vedomosti či záujmy (záľuby a vedomosti v určitých 

konkrétnych oblastiach, majú pozitívny vplyv na presnosť a kvalitu detailov vo výpovedi 

svedka (Geiselman & Fisher, 1992). 

3.2 Vypočúvanie detských svedkov a jeho špecifiká 

Vypočúvanie detských svedkov má svoje špecifiká. V prvom rade si musíme uvedomiť, ţe 

tento typ rozhovoru sa značne odlišuje od beţného rozhovoru s dieťaťom. Účelom beţnej 

konverzácie nie je zistiť presné a správne informácie o kaţdodenných záţitkoch. 

Nesledujeme, či dieťa klame, podáva nelogické argumenty alebo konfabuluje. V beţnom 

rozhovore nás zaujímajú jeho dojmy, emócie, postoje k danej situácii. Pri vypočúvaní to sú 

práve presné a detailné informácie, ktoré majú pre vyšetrovateľa relevanciu. 

V zahraničí často uţ sociálny pracovník pri prvom kontakte zisťuje informácie o priebehu 

trestného činu. Obsah tohto rozhovoru má podobnú relevanciu ako výsluch v našich 

podmienkach. Pre takýto druh rozhovoru zahraniční autori uţívajú pojem forenzné interview 

- forensic interview. Pod týmto pojmom teda chápeme interview za účelom zistenia 

relevantných skutočností o trestnom čine. Predovšetkým je však tento pojem pouţívaný 

v súvislosti s rozhovormi s deťmi – obeťami sexuálneho zneuţívania (napr. v Lamb et al. 

2008; Westcott, 2002). Tento rozhovor nie je snahou o posúdenie vierohodnosti dieťa, ale má 
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charakter výsluchu, tak ako je chápaný u nás. Preto je v tomto zmysle slova pouţívaný aj 

v predkladanej práci. 

Výsluch, ako uţ bolo zmienené, je zasadený do istého sociálneho a fyzického kontextu. 

Fyzický kontext tvorí miesto, čas a celková atmosféra. Sociálny konext odzrkadľuje 

vzájomnú interakciu medzi zúčastnenými. Premietajú sa v ňom premenné na strane 

vyšetrovateľa (napr. jeho osobnosť, aktuálne nastavenie, profesné schopnosti, metóda, ktorú 

pri výsluchu pouţije), ale aj na strane dieťaťa (vek, úroveň rozumových schopností, 

komunikačné schopnosti, mentálna a emocionálna zrelosť, aktuálny stav, vedomosti 

a skúsenosti, či následky preţitého, prostredie, v ktorom sa pohybuje alebo väzba s rodičmi). 

Nie je moţné venovať sa všetkým premenným detailne
19

. V práci bude ďalej popísaný 

fyzický kontext a premenné na strane dieťaťa (vývojové limity detailnejšie v 2. kapitole 

a technikám pouţívaným v priebehu výsluchu detí preberiem v 4. kapitole). 

 

Plánovanie vyšetrovacieho postupu. Prvé rozdiely sa odzrkadľujú uţ pri plánovaní 

vypočúvania s detským svedkom. Kvalitatívne rozdiely psychického odrazu reality v mysli 

dieťaťa vychádzajú z jeho nedostatočnej úrovne zrelosti, a ich získavanie si vyţaduje odlišné 

podmienky a prístup. Tieto rozdiely sa prejavujú v obsahovo chudobnejšom (v zmysle 

mnoţstva relevantných informácií), chaotickom a fragmetárnom popise preţitého, zároveň je 

zvýšené riziko, ţe dieťa bude podliehať rôznym druhom sociálneho vplyvu, rýchlejšie sa 

vyčerpá, stráca pozornosť a rýchlejšie podlieha vonkajším vplyvom. Pri voľbe vyšetrovacieho 

postupu je nutné zohľadniť osobnosť dieťaťa, jeho aktuálny stav ale aj stav v akom situáciu 

vnímalo a tieţ záujmovú orientáciu alebo znalosti v špecifických oblastiach, ktoré mohli 

pozitívnym spôsobom ovplyvniť zapamätávanie (Geiselman & Fisher, 1992; Larsson, 2005; 

Saywitz, 2002). 

Kubík (2012) si pri plánovaní stratégie odporúča zodpovedať otázky, či bol maloletý 

v dobe vnímania udalosti unavený, rozrušený, pod vplyvom liekov alebo iných látok. 

Osobnosť, komunikačné schopnosti, oblasť záujmov, ale aj charakter sociálneho okolia je 

moţné zmapovať v úvode rozhovoru. Takto tematicky zameraný rozhovor navyše podporuje 

vznik vzťahu, tzv. raportu (viac v 4. a 5. kapitole). 

                                                
19 Premenné na strane vyšetrovateľa, sú síce nemenej dôleţité a istá pozornosť im je venovaná v 4. kapitole, 

práca si však kladie za cieľ zmapovať predovšetkým premenné na strane dieťaťa a predstaviť metódy ako s nimi 

pracovať. Kompetencie vyšetrovateľa rozpracováva napr. Boukalová (2007) v článku „Vyšetřovatel a jeho 

důleţité profesní dovednosti.“ 
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U dieťaťa viac ako u dospelého je dôleţité sledovať jeho aktuálny stav. Deti sú rýchlejšie 

unaviteľné, čo spôsobuje pokles schopnosti sústredene pracovať. Kubík (2012) uvádza 

orientačne dobu výsluchu pre jednotlivé vekové kategórie takto: 

- odporúčaná doba výsluchu pre 5 aţ 7-ročné deti je pribliţne 15 minút, 

- odporúčaná doba výsluchu pre 7 aţ 10-ročné deti je pribliţne 20 minút, 

- odporúčaná doba výsluchu pre 10 aţ 12-ročné deti je pribliţne 25 minút, 

- odporúčaná doba výsluchu pre 12 aţ 15-ročné deti je pribliţne 30 minút. 

Čírtková (2009) hovorí pribliţne o rozmedzí medzi 30 aţ 60 minútami. Zároveň odporúča 

výsluch rozvrhnúť do viacerých stretnutí. 

Celková atmosféra a spôsob akým vedie vyšetrovateľ výsluch, je veľmi dôleţitá. Ako 

bolo zmienené vyššie, detský svedok robí menej chýb a je odolnejší voči návodným otázkam 

v prípade, ţe vypočúvajúci, ale aj celková atmosféra výsluchu majú prijímajúci charakter 

(Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009). 

Prostriedie výsluchu. Úspešnosť vypočúvania nezávisí len od samotných aktérov, ich 

vzájomnej interakcie, techník pouţitých pri vypočúvaní, ale aj od miesta, kde k vypočúvaniu 

dochádza. Fisher s Geiselmanom (1992) zdôrazňujú, ţe deti reagujú citlivo na prostredie, 

v ktorom sa výsluch odohráva. To ich môţe stimulovať pozitívne, ale aj negatívne a brániť im 

v podávaní optimálnych výkonov. Gillernová et al. (2006) uvádza, ţe strohé vyšetrovacie 

miestnosti v nich môţu vyvolávať negatívne emócie ako napríklad strach aţ úzkosť a tým 

zhoršovať ich výkony. 

Miestnosť určená na vypočúvanie detských svedkov by sa mal čo najviac podobať im 

známemu prostrediu. Zároveň je dôleţité si uvedomiť, ţe príliš veľa stimulov môţe narúšať 

detskú pozornosť. Preto je nutné vyváţiť poţiadavky na atmosféru a jej účel (napr. Geiselman 

& Fisher, 1992; Kubík, 2012). V Českej republike bol v roku 2007 prijatý program „Zřizování 

speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policie ČR“ v rámci 

rozsiahlejšie projektu „Prevence kriminality mládeţe“, vďaka čomu vznikla snaha zabezpečiť 

takúto miestnosť v kaţdom krajskom meste v ČR. Zároveň v rámci tohto programu dochádza 

k špecializácii policajných príslušníkov vo vedení vypočúvaní s detskými svedkami (viac viď 

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/specialni-vyslechove-

mistnosti/projekt-specialnich-vyslechovych-mistnosti-pro-detske-obeti-54cs.html). 

3.2.1 Vypočúvanie veľmi malých detských svedkov a jeho špecifiká 

Výpovede detí pod 5 rokov sú v praxi prijímané veľmi skepticky a z kriminalisticko 

taktického hľadiska sú skôr hodnotené ako neuţitočné a nevierohodné (Page & Precey, 2002). 
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Práve preto môţu byť pre páchateľov jednoduchším cieľom. Špecialisti sú právom opatrnejší 

pri práci s touto vekovou skupinou neţ pri práci so staršími deťmi. Vplyv fantázie, 

predstavivosti a magického myslenia na kognitívne procesy u nich zohráva významnejšiu 

úlohu. 

Striktné dodrţiavanie manuálov sa v praxi nezdá vhodné. Page a Precey (2002), 

vychádzajúc z praktickej skúsenosti, odporúčajú u detí pod 5 rokov isté modifikácie. 

Osvedčilo sa im rozdeliť vypočúvanie na niekoľko kratších „sedení“ v priebehu niekoľkých 

týţdňov. Vypočúvajúca osoba tak má moţnosť spoznať „svet dieťaťa“ a vytvoriť si obraz 

o tom, ako dieťa o tomto svete premýšľa a popisuje ho. Taktieţ má dieťa moţnosť spoznať 

vyšetrovateľa a nadobudnúť pocit dôvery a bezpečia. Dobre naviazaný vzťah s detským 

svedkom je kľúčovým v prípadoch vyšetrovania násilnej trestnej činnosti. Page a Precey 

(2002) ďalej odporúčajú pri prvých kontaktoch s dieťaťom prítomnosť rodiča alebo osoby 

blízkej, tie totiţ napomáhajú budovaniu dôverného vzťahu. 

 Dôleţité sa ukazujú tzv. facilitating – podporujúce (nie však návodné) otázky, ktoré 

dieťa usmernia v tom, na čo sa ich pýtame. Napríklad „Maminka mi hovorila, ţe bývaš 

smutný, keď sa o teba Jimmy stará, povieš mi o tom?“ (Page & Precey, str. 46, 2002). 

 Takto získané výpovede sú v súlade so snahou o zamedzenie sekundárnej viktimizácie 

a ochrany dieťaťa. Na druhej strane je na orgány činné v trestnom konaní vyvíjaný veľký tlak 

získať čo najrelevantnejšiu výpoveď, aby skutok dôsledne vyšetrila a zamedzila tak 

opakovaniu trestnej činnosti. 



 

49 

 

4. Vybrané špecifické postupy pouţívané pri výsluchu detí 

V tejto kapitole ponúkam prehľad postupov, metód a techník s rôznou mierou komplexnosti, 

s ktorými sa pri práci s detským svedkom môţeme stretnúť. Či uţ je to v rámci vypočúvania, 

kedy s dieťaťom vedieme forenzny rozhovor alebo expertného posudzovania vierohodnosti 

jeho výpovede. Ako z predošlej kapitoly vyplýva, dieťa svojou vývojovou nezrelosťou kladie 

na prevedenie vypočúvania špecifické nároky. V súčasnosti je zrejmá tendencia vytvárať 

metódy, ktoré tieto nároky zohľadňujú a ponúkajú vodítka, ako správne viesť interview 

s detským svedkom (napr. Davies & Westcott, 1999; Home Office, 2000; Lamb et al, 2008) 

Posudzovanie vierohodnosti je vzhľadom k empirickej časti tejto práce skôr vedľajšou 

témou. Avšak pre celistvosť pohľadu na problematiku mi nedá ju vynechať úplne. Preto som 

zaradila popis metódy Statement Validity Assessment – SVA, ktorá pristupuje k problematike 

vierohodnosti detskej svedeckej výpovede veľmi systematicky a ponúka komplexný pohľad 

znaky vierohodnej výpovede (Volbert & Steller, 2014). 

Kľúčové zostávajú metódy a konkrétne techniky výsluchu, ktorých cieľom je získať 

detskú výpoveď vývojovo-senzitívnym, nezaujatým a na pravdu orientovaným spôsobom 

(Malloy, La Rooy, Lamb, & Katz, 2011). Zhrňujúc predošlé kapitoly, môţeme o vypočúvaní 

detského svedka povedať, ţe predstavuje veľmi náročný úkon, kedy sa vyšetrovateľ snaţí 

získať detailný a presný popis priebehu vyšetrovanej udalosti. Popis detských svedkov je však 

často fragmentárny, chaotický a v dôsledku zníţených, vyjadrovacích schopností môţe 

pôsobiť nelogickým dojmom (napr. Cowan, 2013; Cronch, Viljoen, & Hansen, 2006; Fanetti 

& Boles, 2004; Klemfuss & Ceci, 2012). V prípade, ţe rozhovor prispôsobíme vývojovým 

limitom, je aj detský svedok schopný podať presnú a úplnú výpoveď (napr. Fanetti & Boles, 

2004; Lamb, Malloy, & LaRooy, 2011; Larsson, 2005). Vyuţívame k tomu techniky jednak 

podporujúce dobrú sociálnu dynamiku medzi zúčastnenými. Na druhej strane tie, ktoré 

pozitívne stimulujú pamäť bez toho, aby sa zvýšilo mnoţstvo tzv. falošných spomienok - false 

memories (Geiselman & Fisher, 1992). Vieme totiţ, ţe detský svedok má vyššiu tendenciu 

podľahnúť vplyvu rôznych sociálnych faktorov a sugestívnym otázkam, ktoré by mohli jeho 

výpoveď znehodnotiť. Tak, ako to bolo moţné vidieť napríklad v McMartinovom prípade 

(Garven et al., 1998). Garven, Wood, Malpass a Shaw (1998) analýzou rozhovorov medzi 

detskými svedkami a sociálnymi pracovníkmi poukázali na vplyv nie len sugestibilných 

otázok, ale aj iných foriem sociálneho tlaku. Ich vzájomnou kombináciou identifikovali 6 
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najčastejšie pouţívaných techník. Nasleduje ich rozbor, ktorý čerpá predovšetkým z práce 

Garvena et al. (1998): 

„Other people“ – technika „ostatní“ – technika pri ktorej vyšetrovateľ zmieňuje, ţe 

uţ obdrţal informácie o tom, čo sa stalo od niekoho iného. Napríklad v prípade McMartin 

case to boli výroky typu „kaţdé jedno dieťa“; „Zistili sme, ţe sa u vás v škôlke dialo veľa 

nechutných vecí.“. Vyslovením vyjadrení iných ľudí môţeme u detí vyvolať tlak na 

konformitu. Pynoos a Nader (1989) viedli rozhovory so študentmi školy napadnutej 

sniperom, pričom zistili, ţe aj deti, ktoré v priebehu útoku v škole chýbali podali výpovede, 

ktoré boli vytvorené pravdepodobne na základe toho, čo počuli od rodičov prípadne z médií. 

Garven, Wood, Malpass a Shaw (1998) potvrdzujú značný vplyv konformity aj v 

bezprostredných výpovediach dospelých jedincov, pričom ich výpovede boli ovplyvnené 

vyjadreniami iných svedkov. Vyjadrenia iných svedkov môţu zároveň pôsobiť, ako určitý 

druh stereotypov. 

„Positive and negative consequencies“ – technika pozitívnych a negatívnych 

následkov – pod pozitívnymi dôsledkami autori myslia formy dávania, sľubovania, 

včleňovania ocenení, schválení, súhlasov alebo iných odmien smerom k dieťaťu, ktoré 

indikujú, ţe dieťa svojím vyjadrením napĺňa očakávané kvality (napr. nápomocnosť, 

inteligenciu). Obyčajné „áno“ vnímajú ako normálny náznak toho, ţe mu vyšetrovateľ 

porozumel a nemusí byť dieťaťom vnímané ako odmena. Avšak aj v tomto prípade bolo 

v rozhovoroch k McMartinovmu prípadu mnoţstvo odpovedí, ktoré by bolo moţné takto 

klasifikovať. Napríklad: „... môţem ťa pohladiť po hlave?; ... pozri aký dobrý pomocník si ty! 

Pomôţeš všetkým týmto malým deťom len preto, ţe si múdry.“ 

 Naopak technika negatívneho podmieňovania pozostáva z kritík, nesúhlasov, 

náznakov alebo explicitných vyjadrení nedostatočnosti výpovede, neadekvátnosti alebo 

dokonca sklamania vyšetrovateľa. Napríklad obyčajné opakovanie otázok nemusí byť 

vnímané ako negatívne podmieňovanie. Závislé od podmienok a spôsobu akým opakovanú 

otázku vyšetrovateľ vysloví. Príklady z vyšetrení: „Budeš hlúpy, alebo múdry a pomôţeš 

nám?....o pár otázok neskôr sa vyšetrujúca osoba vyjadrila smerom k bábike „ Boţe, k čomu 

ty si? Musíš byť hlúpy!“ 

 Na efekte, ktorým sa pod výpoveď detí podpisuje pozitívne, alebo negatívne 

odmeňovanie, sa podieľa teória učenia. Pozitívne spevňovanie zvyšuje a tresty zniţujú 
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pravdepodobnosť, ţe správanie sa bude opakovať. Odmena alebo trest, ktoré prichádzajú od 

inej osoby sa podľa autorov definuje ako sociálna odmena alebo sociálny trest. Vplyv týchto 

dvoch fenoménov vo forenznej praxi nebol výskumne zmapovaný a preto je ťaţké presne 

určiť aký veľký vplyv bude mať na presnosť detskej výpovede. Je však moţné predpokladať, 

ţe vzhľadom na jeho vplyv v beţných podmienkach, nie je jeho determinácia výpovede 

vylúčená ani v podmienkach forenznych. 

„Already answerd“ – opakovanie otázok - Tento štýl v sebe zahŕňa opakovanie otázok 

aj v prípade, ţe dieťa odpovedalo, čo môţe viesť k dojmu, ţe odpoveď nebola správna, alebo 

dokonca vyšetrovateľ na dieťa tlačí, aby svoju predošlú odpoveď pozmenilo. Napríklad tak, 

ako to bolo tu ( vypočúvajúca osoba na skratku I, dieťa C): 

 I: „Pamätáš si nahé obrázky?“ 

C: krúti hlavou, ţe nie 

I: „Nemôţeš si spomenúť na tú časť?“ 

C: krúti hlavou, ţe nie 

I: „Prečo sa nad tým neskúsiš na chvíľu zamyslieť? Moţno si spomenieš.“ 

Výskumy ukazujú zaujímavý fakt, ţe deti majú tendenciu meniť svoje výpovede pri 

otázkach s núteným výberom (forced-choise), ale nie na opakované otvorené otázky. (Garven 

et al., 1998). Dá sa tieţ povedať, ţe metóda Ask-and-answer má najnepriaznivejší vplyv na 

presnosť výpovede, keď je v kombinácii so sugestívnymi otázkami. Táto metóda môţe byť 

dokonca pouţitá ako negatívne podmieňovanie s tým, ţe predchádzajúca odpoveď dieťaťa 

nebola správna, alebo ţe bola neadekvátna. 

„Inviting speculations“ – vyvolanie špekulácií – v rámci tejto techniky je dieťa 

ţiadané, aby povedalo svoj názor alebo predstavu o tom, čo sa mohlo stať. Prípadne je 

podnecované k imaginácii, predstieraniu, k riešeniu „záhady“ („skús vymyslieť niečo…“). 

Táto technika bola v McMartinovom prípade často pouţívaná vtedy, keď všetky ostatné 

zlyhali pri získavaní priznaní od detí. Deti boli vyzývané k výpovediam štýlom „Poď vyriešiť, 

čo sa tam stalo?.... Čo myslíš, ţe sa tam stalo? .... „poďme predstierať a pozrieť sa na to, čo 

sa tam mohlo stať.“ Táto technika nie je vo vedeckej literatúre prebádaná, ale zdá sa byť 

logické, ţe tento prístup môţe podporovať produkciu príbehov, ktoré počuli vo svojom okolí, 

ale neboli ich svedkami. 

4.1 Všeobecné zásady vedenia rozhovorov 

V tejto kapitole popíšem a vysvetlím, akým spôsobom by mali byť dieťaťu kladené otázky 

v priebehu výsluchu tak, aby rešpektovali vývojové špecifiká dieťaťa. Zároveň sa budem 
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venovať vybraným faktorom, ktoré majú negatívny vplyv a presnosť detskej výpovede 

zniţujú. Čerpať budem predovšetkým zo zahraničných, ale aj českých zdrojov (napr. Davies 

& Westcott, 1999; Dušková, 2007; Home Office, 2000; Neusar & Neusar, 2009). 

Pri kaţdom rozhovore vedenom s dieťaťom odporúča Memorandum of Good Practice 

(Home Office, 2000) dodrţiavať tieto základné pravidlá: 

- K rozhovoru by sa malo pristúpiť čo najskôr je to možné. Ako vyplýva z výskumov 

odkladanie, vypočúvania má na mnoţstvo a presnosť vybavených detailov negatívne 

účinky (Bottoms, Najdowski, & Goodman, 2009). 

- Deti by mali byť vypočuté zaškolenými pracovníkmi v pokojných, neformálnych 

podmienkach. V prípade, ţe sa jedná o obeť, mohlo by dôjsť k neţiadúcej sekundárnej 

viktimizácii. 

- Rozhovor prebieha v jednotlivých fázach, kedy vyšetrovateľ postupuje od otvorených 

otázok do ich vyčerpania a až následne prechádza k otázkam špecifickým. 

- Interview by nemalo trvať viac ako hodinu vzhľadom na mentálne kapacity dieťaťa. 

4.1.1 Typy otázok a spôsob ich pouţitia 

Základom kaţdého vypočúvania je fáza otázok, ktorá sa z hľadiska získavania relevantných 

informácií javí ako najdôleţitejšia. U detského svedka pribliţne do 10. roku života, ako 

uvádza Saywitz (2002), je nutné myslieť na značné limity v oblasti komunikácie. Z toho 

vyplýva aj nutnosť modifikovať spôsob, akým sa pýtame na detaily spojené s trestným činom. 

Základným pravidlom je jasnosť a jednoznačnosť položených otázok. 

Jednoduchosť v zmysle vekovo prispôsobenej vetnej konštrukcie. Ako uţ bolo 

spomenuté v kapitole o jazykových a komunikačných schopnostiach, predškolské dieťa je 

schopné vytvoriť vetu o 5 aţ 7 slovách a zároveň je rovnako dlhú vetu schopné pochopiť. 

(Saywitz, 2002). Komplikované vetné konštrukcie obsahujúce viac tvrdení, dieťa zbytočne 

mätú. Preto je dôleţité, aby jazyk, ktorým s dieťaťom hovoríme, bol čo najjednoduchší. 

Pričom kaţdú otázku formulujeme pomaly, zrozumiteľne a dieťaťu nechávame priestor na 

premyslenie a verbalizovanie odpovede. 

Jednoznačnosť v zmysle pouţívania otázok obsahujúcich vždy len jednu 

informáciu/tvrdenie. Vetné konštrukcie by mali byť bez zbytočných zámen, pričom je vhodné 

pouţívať skôr vlastné mená neţ zámená. Vyšetrovateľ by sa mal vyhýbať nejasným 

označeniam času a zloţitejším gramatickým javom, ako napríklad dvojitý zápor. Zároveň by 

mal používať slovník dieťaťa, alebo si pochopenie významu slova u dieťaťa overovať 

(Home Office, 2000; Neusar & Neusar, 2009, Saywitz, 2002). 
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Typy otázok vo významnej miere ovplyvňujú presnosť výpovede. Rozlišujeme 

nasledovné typy otázok: otvorené, špecifické, uzavreté a návodné, alebo tieţ sugestívne, či 

otázky facilitujúce odpovede, otázky ponúkajúce viaceré varianty, tzv. multiple choice 

questions (napr. Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009; Geiselman & Fisher, 1992; Neusar & 

Neusar, 2009; Ptáček & Čírtková, 2012). Aţ v prípade, ţe odpoveď na otvorenú otázku je 

vyčerpaná, môţu nasledovať otázky špecifické alebo uzavreté. V praxi sa stretneme skôr 

s pouţívaním uzavretých otázok. Dokonca aţ 70% z celkového počtu tvoria práve uzavreté 

otázky (Blandón-Gitlin & Pezdek 2009; Čírtková, 2009). 

Otvorené otázky sú definované, ako otázky podporujúce vytváranie odpovede, to 

znamená, ţe svedok sám je aktívnym tvorcom výpovede (Geiselman & Fisher, 1992). Sú to 

otázky nediktujúce, nenávodné, do ktorých vyšetrovateľ nepremieta vlastné predstavy alebo 

poznatky o prípade. Nechávajú dieťaťu priestor nech samo elaboruje výpoveď. Pouţitie 

otvorených otázok podporuje presnosť výpovede a minimalizuje chybovosť, mnoţstvo 

kontaminácií alebo nedorozumení u vypovedajúcich. Fáza otvorených otázok je rovnako 

dôleţitou fázou, ako napríklad vývoj raportu (ktorému sa venujem podrobnejšie v časti 

o kognitívnom interview), alebo vytvorenie jasného a prehľadného záveru. Otvorenými 

otázkami dieťaťu dávame neobmedzený priestor k výpovedi a nelimitujeme ho len na 

jednoduchý súhlas alebo nesúhlas s naším tvrdením. Rizikom, najmä u mladších detí, je 

zníţená prepracovanosť voľných výpovedí. Preto môţeme pouţiť ako komunikačný 

prostriedok napríklad kresbu, anatomické bábiky, poprípade iné hračky (Blandón-Gitlin & 

Pezdek, 2009). 

Špecifické otázky slúţia k tomu, aby nám objasnili informácie, ktoré svedok uţ vo 

výpovedi zmienil. Avšak ak ani po špecifickej otázke dieťa neodpovie, neodporúča sa klásť 

otázku znovu. Opakovanie otázok môţe byť dieťaťom pochopené ako znak nesprávnosti 

predchádzajúcej odpovede (Garven, Wood, Malpas, & Shaw, 1998). 

„Multiple choice“ otázky dávajú dieťaťu na výber z niekoľkých moţných variánt. 

Tento druh otázok má však tieţ svoje riziká. Jednak musíme rátať s moţnosťou návodnosti 

danej otázky. Druhým moţným problémom je nepravdivá odpoveď dieťaťa v snahe vyhovieť 

vyšetrovateľovi. 

Uzavreté otázky sú tvorené dopredu danými alternatívami a vyuţívajú sa v prípade, 

keď sa predchádzajúce typy otázok ukáţu ako neproduktívne. Je však nutné dieťaťu 
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zdôrazniť, ţe má kedykoľvek moţnosť povedať „neviem“. Uzavreté otázky so sebou nesú 

určité riziká, najmä u mladších detí, ktoré môţu nadobudnúť pocit, ţe odpoveď „nie“ sa môţe 

javiť ako neslušná (Neusar & Neusar, 2009). 

Rozdiely. Jedným z rozdielov medzi otvorenými a uzavretými otázkami je fakt, ţe 

zatiaľ čo voľná výpoveď po otvorenej otázke poskytuje dieťaťu priestor vybaviť si informácie 

nezarámované do určitej situácie, odpovede na otázky špecifické a uzavreté sa zameriavajú 

len na jednu konkrétnu, čiastkovú informáciu. Je teda logické, ţe pri voľnej výpovedi si dieťa 

vybaví fakty, na ktoré by sa vyšetrovateľ eventuálne ani nemusel opýtať. Fakt, ţe otvorená 

výpoveď býva presnejšia neţ tá, vytvorená z uzavretých otázok podporuje aj výskum Lamba, 

Orbacha, Hershowitza, Horowitza a Abbotta (2007). Vo svojej štúdii nechali posúdiť 

pravdivosť forenzne relevantných detailov zmienených vo výpovediach zneuţitých detí (43 

detí v priemere okolo desiateho roku) samotnými páchateľmi týchto trestných činov. Viac ako 

66% zistených detailov bolo páchateľmi ignorovaných, teda ich vôbec nepripustili. V kaţdom 

prípade je však moţné povedať, ţe ak bol nejaký detail páchateľom potvrdený, tak išlo skôr 

o detail zmienený v priebehu voľnej výpovedi, neţ o detail získaný ako odpoveď po uzavretej 

otázke. 

Ako uţ bolo zmieňované, u mladších detí sa vyskytuje riziko, ţe pri voľnej výpovedi 

nevyprodukujú dostačujúci, na relevantné detaily bohatý obraz udalosti. Goodman a kol. 

(1997) testovali, okrem iných premenných, vplyv veku na odpovede na uzavreté otázky. Vo 

výskumnej vzorke boli zahrnuté deti vo veku medzi 3. aţ 10. rokom, ktoré museli podstúpiť 

nepríjemné lekárske vyšetrenia VCUG. Následne boli „vypočúvané“. Výskumníci pouţili 

otvorené otázky na zistenie priebehu vyšetrenia, ktoré boli doplnené demonštráciami na 

anatomických bábikách. Taktieţ boli pouţité nezavádzajúce, ale aj zavádzajúce, či uzavreté 

otázky. Výsledkom bolo zistenie, ţe deti všetkých vekových kategórií boli ochotnejšie 

popísať priebeh vyšetrenia vrátane vyšetrenia spojeného s dotýkaním sa genitálií, viac 

s pouţitím pomocných otázok alebo anatomickými bábikami, neţ pri opytovaní sa otvorenou 

otázkou. Pouţitie pomôcok bolo spojené s vyššou ochotou popísať aj nepríjemne detaily 

udalosti, zároveň však so sebou prináša riziko nárastu nepresností. 

Otázky návodné – sugestibilné sú odborníkmi odmietané. Ptáček a Čírtková (2012) ale 

zmieňujú, ţe ak je bezpodmienečne nutné pýtať sa na otázky, ktoré majú vyloţene návodný 

charakter, je potrebné ich doplniť otvorenou otázkou, alebo konštatovaním. V kaţdom 
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prípade platí, ţe u návodných otázok má svedok tendenciu spoliehať sa na informáciu uloţenú 

v otázke omnoho viac ako na vlastnú pamäť. 

Facilitujúce odpovede (napr. „áno, hmmm“) môţu mať rôznu podobu. Od verbálnej, cez 

neverbálnu, aţ po paraverbálnu (Ptáček & Čírtková, 2012). Niektorí autori (napr. Geiselman 

& Fisher, 1992; Juárez López & Sala Berga, 2010; Köhnken, 1995) ich nazývajú prvkami 

aktívneho počúvania (okrem toho sem zaraďujeme aj rekapituláciu doterajšej výpovede či 

parafrázovanie). Pri rozhovore s dieťaťom nadobúdajú značný význam, pretoţe podporujú 

udrţanie vzťahu medzi dieťaťom a vypočúvajúcim. Zároveň je to spôsob, akým vyšetrovateľ 

môţe dať najavo záujem (Juárez López & Sala Berga, 2010). Rizikom pouţitia prvkov ako 

„mhm“ je moţnosť, ţe budú dieťaťom chápané ako forma sociálnej odmeny. 

4.2 Protokoly vyuţívané k výsluchom detí 

Dôvodom vzniku protokolov bola snaha o vytvorenie konsenzu v otázkach ako viesť a čomu 

sa vyhýbať v súvislosti s forenznym interview detí, na základe rozsiahleho výskumu citlivosti 

detskej pamäte. Išlo o snahu vytvoriť štandardnú podobu semi-štruktúrovaného interview pre 

vyšetrovateľov, podľa ktorej by boli schopní viesť vypočúvanie dieťaťa tak, aby bolo v súlade 

s vývojovými charakteristikami detského svedka. Táto iniciatíva vznikla na základe 

pochybností o schopnostiach detí porozumieť inštrukciám pouţívaným v priebehu interview 

(Davis, McMahon, & Greenwood, 2005). Zároveň sa väčšina zameriava na interview 

s detskými obeťami sexuálnych deliktov. Tie sú často vyšetrovateľmi vnímané ako 

najnáročnejšie. 

4.2.1 Memorandum of Good Practice 

V roku 1992 vytvorili psychológ Ray Bull a právnička Diane Birch, na zákazku britskej 

vlády, tzv. Memorandum of Good Practice
20

,
21

 (Home Office, 2000). Ide o empiricky ale aj 

prakticky podloţenú príručku, ako viesť interview s dieťaťom ako svedkom. Uţ poučení 

praxou, predstavujú špecifické spôsoby a techniky, napr. ako pracovať so sugestibilitou
22

, či 

strachom
23

 z neznámych ľudí, či prostredia. V nasledujúcej časti sa budem venovať ich 

odporúčaniam: 

                                                
20 Ďalej v texte vyuţívaná skratka MoGP. 
21 Nasledujúci text je tvorený predovšetkým z príručky Achieving best evidence in criminal proceedings: 

Guidance for vulnerable or intimidated witnesses, including children (Home office, 2000). 
22 Napr. cez zniţovanie sociálnej vzdialenosti medzi vyšetrujúcim a dieťaťom. 
23 Deti by mali byť vypočúvané neformálne oblečeným pracovníkom mimo policajnej stanice v prostredí, ktoré 

im čo moţno najviac pripomína ich domáce prostredie.  
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Rozhovor je formálne rozdelený do 4 fáz, ktoré sa veľmi podobajú fázam kognitívneho 

interview, preto ich budem popisovať len stručne. Interview začína budovaním vzťahu – 

rapportu prostredníctvom spoločných tém, ako napr. futbal, záľuby a pod
24

. Dieťa má vyladiť 

tak, aby sa cítilo pohodlne a uvoľnene. Ku koncu tejto fázy, keď je vzťah vytvorený, je moţné 

dieťa zoznámiť s praktickými podmienkami a celkovo s priebehom rozhovoru. 

Aţ keď sa vytvorí vzťah medzi oboma stranami, je moţné pristúpiť k voľnému popisu 

udalosti slovníkom dieťaťa. Cieľom je získať spontánny popis preţitej udalosti bez moţnej 

kontaminácie vstupmi pytajúceho sa. Je nutné dodrţiavať tempo dieťaťa, rešpektovať ticho 

a pauzy, ktoré robí. Táto fáza môţe byť doplnená otvorenými otázkami, ktoré sú pouţité len 

v prípade nutnosti. Voľná výpoveď je zo strany vyšetrujúcej osoby facilitovaná prvkami 

aktívneho počúvania. Taktieţ sa odporúča vyhýbať sa špecifickým a uzavretým otázkam. Tie 

majú svoje miesto aţ po tom, ako je úplne dokončená voľná výpoveď. 

V následnej fáze vyšetrovania - kladenia otázok sú na mieste otázky spočiatku otvorené, 

postupne prechádzajúce k špecifickým aţ uzavretým. Je potrebné dieťaťu pripomenúť, ţe 

môţe povedať „nepamätám si, neviem alebo nie“. Zároveň vysvetliť, ţe ich pouţitie je úplne 

v poriadku a nie je z pohľadu vyšetrovateľa vnímané negatívne. Odporúča sa obmedziť otázky 

typu „prečo“ na nutné minimum, pretoţe môţu na dieťa pôsobiť ako výčitka. Pri 

formuláciách otázok sa odporúča pouţívať slovník dieťaťa, aby sa vyšetrovateľ vyhol 

zbytočným nedorozumeniam. 

Po vyčerpaní všetkých otázok je namieste uzavrieť rozhovor, v ktorom si vyšetrujúca 

osoba zhrnie a overí správnosť najrelevantnejších častí rozhovoru. Zároveň je nutné dieťa 

oceniť za jeho snahu. Ak vyšetrujúca osoba badá známky stresu, napätia alebo úzkosti, je 

potrebné s nimi pracovať. Dieťa by nemalo z výsluchu odchádzať rozrušené a v psychickej 

nepohode. Je významnou úlohou daného pracovníka poskytnúť mu psychickú podporu. 

Taktieţ by mal byť vyhradený priestor na zodpovedanie prípadných otázok dieťaťa. 

Štruktúra popisovaného interview je veľmi podobná aj väčšine ďalších protokolov, preto 

ďalej uvediem len niekoľko príkladov a špecifiká, ktorými sa od zmieneného protokolu 

odlišujú. 

4.2.2 NICHD Protokol 

Jedným v súčasnosti najvyuţívanejším je protokol vytvorený National Institute of Child 

Health and Human Developement – tzv. NICHD Protokol, ktorý vytvoril M. Lamb (2008)
25

. 

                                                
24 Pre podobnosť jednotlivých fáz viď 5. kapitolu o kognitívnom interview.  
25 Jeho úplné znenie v anglickom jazyku je dostupné na odkaze http://nichdprotocol.com/NICHDProtocol2.pdf. 
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Tento protokol je zacielený na prácu so sexuálne zneuţívanými deťmi. Na rozdiel od MoGP 

protokolu má 11 fáz, je podrobnejší a doplnený o nové poznatky z oblasti detskej, svedeckej 

výpovede v prípadoch sexuálneho zneuţívania. 

Fáza vytvárania vzťahu je okrem nastavenia uvoľnenej a bezpečnej atmosféry doplnená o 

„nácvičný“ popis neutrálnej udalosti tak, aby niesol charakteristické prvky popisu trestného 

činu. Po tomto nácviku je dieťaťu vysvetlený zámer rozhovoru. Následne je dieťa poţiadané 

o voľný popis trestného činu. 

K vyšetrovaniu je potrebný detailný popis, preto po inštrukcii: „Povedz mi všetko, na čo si 

spomenieš...“  a ukončení voľného rozprávania zisťujeme detailnejšie informácie pomocou 

rekapitulácie dieťaťom zmienenej informácie nasledovanou otvorenou otázkou. Napr. 

„Predtým si spomenul, ţe jedna osoba ...., povedz mi o tom všetko...“. Aţ potom nasledujú 

špecifické otázky. 

Po tom, ako vyšetrujúca osoba zistí všetky relevantné informácie, uzatvára rozhovor tak, 

aby sa dieťa dostalo z pravdepodobne emocionálne rozladeného stavu (čo vyplýva z nutnosti 

popisovať traumatický záţitok zneuţívania) do stavu pokojného. Lamb (2008) odporúča 

dodrţiavať postup rozhovoru čo najpresnejšie, ale je jasné, ţe vzhľadom na ţivosť rozhovoru 

ako takého a individualitu svedka, to nie je vţdy moţné. Výskumy ukazujú, ţe NICHD 

Protokol sa javí ako účinnejší neţ Memorandum of Good Practice (Lamb et al., 2009). 

 

4.2.3 FIA – Michiganský protokol 

Okrem dvoch zmienených protokolov je pouţívaný aj tzv. FIA – Michiganský protokol 

forenzného interview, ktorý vytvorila Debra Poole v roku 1998. Ten kladie zvýšený dôraz na 

rozpomínanie. Manuál venuje pozornosť aj práci so špecifickými skupinami, ako napríklad 

s predškolskými deťmi, deťmi z bilingválnych rodín, deťmi s vývojovými poruchami, 

zrakovým alebo sluchovým postihnutím. 

4.3 SVA metóda 

Hneď v úvode je nutné zdôrazniť, ţe sa nejedná o metódu vypočúvania pouţívanú 

príslušníkmi polície, ale o nástroj súdneho znalca. Jej súčasťou síce je aj semi-štruktúrované 

interview zamerané na priebeh trestného činu, hlavnú úlohu však stále zohráva kriteriálna 

analýza obsahu a analýza validity výpovedi, ktorých cieľom je preveriť vierohodnosť. 

Metóda „Statement Validity Assessment“, alebo ako Ptáček s Čírtkovou (2012) uvádzajú 

jeho český ekvivalent - „analýza validity výpovědi“, je jednou z najčastejšie pouţívaných 
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a empiricky najlepšie podloţených metód posudzovania vierohodnosti (Köhnken, 2002). Do 

historického kontextu som túto metódu zasadila uţ v kapitole o histórii detských výsluchov, 

kam nepochybne minimálne v európskom kontexte patrí. 

Vychádza z hypotéz, ţe pravdivá výpoveď svedka zaloţená na vybavovaní reálneho 

záţitku sa líši formou, obsahom aj štruktúrou verbálneho prejavu, pretoţe je primárne 

zaloţená na reprodukcii obsahu epizodickej pamäti a na rozdiel od falošného svedectva sa na 

nej nepodieľajú ďalšie psychické procesy, ako napríklad fantázie, konštruktívne, alebo 

logické myslenie (Volbert & Steller, 2014; La Rooy, Malloy & Lamb, 2012; Saywitz, 2002; 

Loftus, 1999). Popisom komponent, na ktoré sa zameriava, získame systematickejšiu 

predstavu o pravdivej výpovedi detského svedka, pretoţe je to práve dieťa ako obeť 

zneuţívania, pre koho je táto metóda určená. Je moţné, ţe niektorí znalci ju v praxi vyuţívajú 

aj pri posudzovaní iných typov svedeckých výpovedí (Ptáček & Čírtková, 2012), ale ako 

nakoniec aj samotní autori zdôrazňujú, jej pouţitie bolo overené výhradne na výpovediach 

detí, u ktorých padlo podozrenie na sexuálne zneuţívanie. 

Deliktovo odlišná aplikácia stráca na platnosti a forenznej významnosti. Jej pouţitie 

v iných prípadoch je teda moţné, ale len s veľkou opatrnosťou a dôkladným prihliadaním na 

znalosti z oblasti psychológie. Druhou nemenej dôleţitou podmienkou, vďaka čomu metóda 

prináša výsledky s určitou validitou, je jej metodicky správna a úplná aplikácia (Kubík, 2012; 

Ptáček & Čírtková, 2012; Volbert & Steller, 2014). 

Metódu tvoria 4 fázy, ktorých dodrţiavanie je striktne dané a akékoľvek zmeny zniţujú jej 

validitu. Keďţe cieľom mojej práce nie je pouţitie tejto metódy, zhrniem jednotlivé fázy len 

veľmi stručne. Pričom zhrnutie čerpá predovšetkým z publikácie Volberta & Stellera (2014): 

 Prvá fáza – analýza prípadu – je určená k štúdiu dostupných materiálov o prípade 

a jej hlavným cieľom je vytvorenie hypotéz k posudzovanému prípadu, ktoré 

slúţia ako základ pre štrukturáciu samotného interview. 

 Druhou fázou je semi-štruktúrované interview, ktoré nesie znaky normálneho 

interview vedeného s detským svedkom. Nutnosť stanovenia štruktúry vychádza 

z fragmentárnosti a pomerne malej detailnosti spontánnej detskej výpovede. Je 

nutné získať komplexný obraz o udalosti, ktorý je v následnej fáze podrobovaný 

analýze. Pri rozhovore platia rovnaké pravidlá, ako pri akomkoľvek rozhovore 

s detským svedkom, ktorým som sa viac venovala v predošlých kapitolách. 
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 V tretej fáze – kriteriálnej analýze obsahu dochádza k hodnoteniu kritérií CBCA – 

Criterial-Based Content Analysis na škále 0-2 body. Prítomnosť týchto kritérií 

ukazuje na fakt, ţe popisovaná udalosť je produktom aktívneho vybavovania 

z pamäti, nie výtvorom fantázie. Ich absencia však nemusí nutne znamenať, ţe 

výpoveď je vymyslená. Kritériá sú zoskupené do 4 kategórií podľa Stellera 

a Köhnkena (in Volbert & Steller 2014) na všeobecné charakteristiky, špecifické 

obsahy, obsahy viazané na motiváciu a deliktovo špecifické obsahy. Tie obsahujú 

jednotlivé kritériá, ktoré predovšetkým v prvej skupine, sú vytvorené na základe 

výskumov pamäte detí v kontexte sexuálneho zneuţitia. 

 Po aplikácií kritérií nasleduje štvrtá kategória - analýza validity, pomocou tzv. 

VCL – Validity Check List (ďalej uţ len VCL), ktorá má zamedziť vplyvu iných 

premenných na vierohodnosť výpovede. Môţe to byť napríklad návodnosť otázok, 

prílišná detailnosť popisu, ako výsledok snahy vyhovieť vyšetrujúcej osobe, 

prípadne príliš strohý popis udalosti vychádzajúci z mentálnych limitov dieťaťa 

(Ptáček & Čírtková, 2012). Najväčšia pozornosť je kladená na kritériá CBCA, 

avšak fáze konfrontácie výstupov CBCA pomocou VCL, je v poslednej dobe 

kladený stále väčší dôraz. Jednotlivé poloţky kategórii viď napr. Ptáček & 

Čírtková (2012). 

4.4 Anatomické bábiky 

Anatomické bábiky
26

 sú špecifickou pomôckou charakteristickou najmä pre vyšetrovanie 

podozrení zo sexuálneho zneuţívania detí. V USA sa pouţívajú uţ od 80. rokov, v Čechách sa 

zaviedli v roku 1994 a v súčasnosti sú značne rozšírené. Ich primárnou funkciou je zlepšenie 

komunikácie medzi vyšetrovateľom a dieťaťom. Ako Poole a Bruck (2012) predpokladajú, 

často vzniká nemalá priepasť medzi tým, čo dieťa o trestnom čine vie a tým, čo nám je 

schopné povedať. V tomto prípade má pouţitie anatomických bábik – demonštratívnu 

funkciu. Vtedy je práca s nimi zaloţená na predpoklade, ţe bábiky pomáhajú dieťaťu vyjadriť 

svoje myšlienky, alebo odpovedať na otázky bez verbalizácie informácií (často subjektívne 

preţívaných ako zahanbujúce). Práca s bábikami uľahčuje uchopenie témy zneuţívania 

a pomáha dieťaťu podať kompletnú výpoveď. Dieťa nemusí slovne popisovať celý priebeh 

udalosti, pomenovávať intímne partie, ale stačí, keď na otázky odpovedá ukazovaním na časti 

tiel bábik, prípadne predvádza kontakt s páchateľom (Neusar & Neusar, 2009; Plšková 2007; 

Poole & Bruck, 2012;). Okrem toho sa môţu vyuţívať ako prostriedok naviazania kontaktu, 

                                                
26 Ďalej uţ len AD z anglického anatomic dolls. 
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či pamäťový podnet. Komunikácia vyšetrovateľa a dieťaťa by mala prebiehať podľa 

všeobecných zásad vedenia rozhovoru s detským svedkom – teda zaloţená väčšinou na 

otvorených otázkach bez otázok sugestívnych. Ako uvádza Chmelík (2003), dieťa by malo 

vyuţiť bábiky do takej miery, do akej mu to je príjemné. V ţiadnom prípade by k manipulácii 

s nimi nemalo byť nútené. 

V praxi sa vyuţíva pozorovanie spontánnej, „nekontrolovanej“ manipulácie, kedy dieťa 

zostáva v miestnosti samé, pričom je psychológom pozorované za jednosmerným zrkadlom, 

či nahrávané na videozáznam, ktorý sa môţe spätne analyzovať (Cronch, Viljeon, & Hansen, 

2006; Neusar & Neusar, 2009; Poole & Bruck, 2012). Video nahrávka celého vyšetrenia 

môţe následne slúţiť k celkovej analýze vyšetrenia alebo ako dôkazný materiál, čím je moţné 

sa vyhnúť opakovanému vypočúvaniu dieťaťa. 

Ako uvádza Plšková (2007) tieto pomôcky je teda moţné pouţiť najmä v prípadoch, kedy 

vysvetlenie podáva osoba, ktorá nie je schopná popísať skutkový dej deliktu pre nízky vek, 

mentálnu indispozíciu, alebo nedokáţe popísať skutkový dej pre nejasné slovné označenie 

spôsobené ostychom alebo neznalosťou. Špecifickým prípadom vyuţitia sú výsluchy 

s hluchonemými svedkami. Pričom je podľa Plškovej (2007) moţné tieto pomôcky pouţiť pri 

práci so svedkom, podozrivým ale aj páchateľom. Ďalej dodáva, ţe „ ...môţu byť pouţité na 

podanie vysvetlenia vo všetkých fázach postupu pri plnení úkonov v trestnom konaní“ 

(Plšková, 2007, str. 10). 

V zahraničí je táto technika vnímaná kontroverzne a viacerí autori upozorňujú na riziká 

s ňou spojené (Cronch, Viljoen, & Hansen, 2006; Poole & Bruck, 2012;). Poole a Bruck 

(2012) vidia najväčší problém v tom, ţe spôsob akým s bábikami manipulujú deti zneuţívané 

a deti, ktoré takúto skúsenosť nemajú, sa veľmi nelíši. Cronch, Viljoen a Hansen (2006) 

sumarizujú empirické štúdie na túto tému so záverom, ţe pouţitie takýchto pomôcok môţe 

dokonca zníţiť kvalitu výpovede a zaznamenať prvky sexuálnej hry aj u detí nezneuţívaných. 

Ako rizikovejšia sa javí táto metóda u predškolských detí. Ceci a Bruck (1993a) pouţívali 

AD pri rozhovoroch s predškolskými deťmi po tom, čo absolvovali vyšetrenie u svojho 

detského lekára. Polovica z nich bola podrobená genitálnemu vyšetreniu, druhá polovica nie. 

Ukázalo sa, ţe aţ 55% detí bez genitálneho vyšetrenia uvádzalo falošne pozitívnu odpoveď 

pri pouţití anatomických bábik. Naopak boli presnejšie v prípadoch, keď bábiky pouţité 

neboli. 
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Je teda dôleţité si uvedomiť, ţe práca s pomôckami môţe uľahčovať rozhovor 

o intímnych a traumatizujúcich záţitkoch. Ako veľmi nápomocná sa javí pri zjednotení 

slovníka dieťaťa a psychológa. Musíme si ale uvedomiť, ţe má svoje limity a pracovať s ňou 

ako s doplnkovou technikou s facilitačnými účinkami, nie ako s diagnostickou metódou 

určujúcou, či sa daný trestný čin stal alebo nie. 

4.5 Detská kresba ako prostriedok facilitácie komunikácie 

Podobnou metódou ako anatomické bábiky sú aj anatomické kresby (ale nie len anatomické), 

fotografie či diagrami. Ich funkciou je facilitovať komunikáciu, pomôcť dieťaťu 

s vyjadrovaním a kompletizovaním výpovede (Poole & Bruck, 2012). Okrem toho kresba 

môţe slúţiť ako komunikačný nástroj pri nadväzovaní kontaktu. Taktieţ jej symbolika 

dieťaťu vytvára bezpečný priestor pre komunikovanie traumatického záţitku. Táto funkcia má 

skôr terapeutický charakter, k čomu bola pouţívaná pôvodne. Jej diagnostická interpretácia je 

témou vhodnou k samostatnej práci a vo forenznej praxi sa vyuţíva skôr ako vodítko pri 

komunikácii (Davido, 2008). 

Aj pri vyuţití anatomických bábik a diagramov vedieme dieťa k demonštrácii odpovedí 

otvorenými otázkami alebo výzvami „Ukáţ mi, prosím, kde sa ťa dotýkal.“ Kresby majú 

rôzne formy a sú väčšinou tvorené jednoduchými líniami. Zobrazujú muţa, ţenu a detskú 

postavu. Účel sa môţe rôzniť. Ide predovšetkým o zistenie názvov intímnych partií pouţívaný 

dieťaťom, facilitáciu diskusie o vhodných a nevhodných dotykoch za účelom prvotného 

odkrytia trestného činu, či ako podpora pre presnejší popis. V závislosti od účelu zvaţujeme 

aj umiestnenie diagramu v priebehu rozhovoru. Ak ho pouţijeme hneď v úvode, 

pravdepodobne chceme získať potvrdenie, ţe k nevhodnému správaniu došlo. V prípade 

pouţitia v neskorších častiach rozhovoru pôjde skôr o pomoc pri objasňovaní priebehu (Poole 

& Bruck, 2012). V súčasnosti si obľubu získava protokol RATAC, ktorý vytvorila agentúra 

CornerHouse. Ide o semi-štrukturovaný rozhovor, ktorého súčasťou je práve pouţitie 

anatomických bábik, kresieb a diagramov (Anderson et al., 2010). 
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5. Metóda kognitívneho interview 

Nasledujúca kapitola je venovaná metóde kognitívneho interview. V úvode podrobne popíšem 

základné princípy a techniky, následne jednotlivé fázy. V závere sa budem venovať jeho 

modifikácii u detského svedka. 

Z historického hľadiska vzniklo kognitívne interview ako odpoveď na nedostatky vo 

vedení výsluchov so svedkami motivovanými k výpovedi (Memon, Meissner, & Fraser, 2010). 

Keďţe v USA chýbali formálne pravidlá a smernice vedenia výsluchu, KI vzniklo ako reakcia 

na túto metodickú priepasť. Podobná situácia nastala aj v Európe, čo nakoniec vo Veľkej 

Británii vyústilo do tzv. PEACE – modelu vedenia výsluchov. Policajní príslušníci síce 

prechádzali školeniami o tom, ako viesť výsluchy zaškolenie však prebiehalo veľmi rýchlo 

a skratkovite, čo viedlo k prevaţne intuitívnemu vedeniu vypočúvaní. Boli vedení k tomu, aby 

zistili čo, kde, prečo, kedy a ako? Tento rýchly a veľmi rigidný prístup spôsobil, ţe vo 

výpovediach dochádzalo k mnoţstvu nepresností a ovplyvňovaniu svedkov. Cieľom 

Gieselmana a Fishera (1992) bolo vytvoriť, na základe dlhoročných výskumov 

fungovania pamäti (ale nie len tých)
27

, systematický prístup, ktorý by potencoval 

produkciu čo najväčšieho mnoţstva relevantných detailov a zároveň by eliminoval 

produkciu nesprávnych a nepresných detailov. 

Pamäť svedka má svoje limity a v praxi sú výpovede svedkov veľmi často fragmentárne 

a nepresné. To, čo sa môţe zdať ako záţitok, na ktorý človek nemôţe zabudnúť, sa veľmi 

ľahko z pamäti vytratí. Časté medzery v spomienkach – tzv.“memory gaps“ sú, ako sme si uţ 

popisovali aj v kapitolách o pamäti, vyplnené skreslenými informáciami, takţe aj keď tieto 

typy spomienok sú jasné a zreteľné, sú nesprávne (Geiselman & Fisher, 1992). Svedok nie je 

trénovaný k tomu, aby si zapamätal čo najviac detailov. Nestáva sa tak často, aby si cielene 

zapamätal konkrétne, kriminalisticky relevantné detaily, mnohokrát ani nemusí priebeh 

trestného činu zaznamenať, poprípade je tak zahltený vlastným preţívaním, ţe okolnosti 

nevníma. 

                                                
27 Metóda v sebe kombinuje poznatky naprieč viacerými disciplínami. Predovšetkým skoro 30 ročný výskum 

z oblasti kognitívnej psychológie, ďalej v sebe zahŕňa poznatky zo ţurnalistky, orálnej histórie, lekárskych 

rozhovorov, psychoterapeutických rozhovorov a výstupov z policajnej praxe. Väčšina výstupov z praxe bola 

zaloţená na analýze nahrávok stoviek hodín výsluchov, vedených skúsenými detektívmi a na odborných 

konzultáciách s nimi (Geiselman & Fisher, 1992).  
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Geiselman s Fisherom (1992) vypracovali techniky, ktoré je moţné pouţiť v dobe, kedy je 

svedok natoľko pokojný, aby dokázal zvládnuť a ovládať svoje mentálne aktivity. Ako sme si 

uţ vysvetľovali vyššie, výsluch kladie nároky na pamäťové schopnosti a zároveň na 

komunikáciu medzi účastníkmi výsluchu a s nimi spojené úskalia. Dôleţitým a špecifickým 

znakom KI je ústredná úloha svedka a facilitačná rola vyšetrujúceho
28

. Jadrovým pojmom, 

ktorý vystihuje toto definovanie rolí je „guided retrieval“ (Geiselman & Fisher, 1992). To 

znamená, ţe vyšetrujúca osoba má pomáhať svedkovi rozpomenúť si na kriminalisticky 

relevantné informácie prostredníctvom stratégii stimulujúcich rôzne oblasti pamäti, 

v ktorých tieto informácie môţu byť zakódované. Facilitačná úloha vyšetrovateľa spočíva len 

v asistencii pri sprístupňovaní týchto informácií. Táto metóda vidí hlavnú úlohu vo 

vyšetrovanej osobe, ktorá je zdrojom potrebných informácií a preto je aktivita prenášaná 

predovšetkým na ňu. 

Funkčnosť KI je deklarovaná nie len logickými závermi podporou zo strany 

spolupracujúcich odborníkov, ale hlavne objektívnymi dátami, ktoré preukázali, ţe skutočne 

pomáha pozitívne stimulovať pamäťové schopnosti svedkov (napr. Mello & Fisher, 1996; 

Milne, Clare, & Bull, 1999; Milne & Bull, 2002; Memon, Meissner, & Fraser, 2010; 

Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons, & Bull, 2012). Ukázalo sa, ţe po 

zatrénovaní policajných vyšetrovateľov na oddelení v Miami, boli schopní v priebehu 

interview získať o 47% informácii viac, ako pred tréningom. V Anglicku sa tieto výsledky 

potvrdili, pričom ich úspešnosť dosiahla aţ 55% (Geiselman & Fisher, 1992). Meta-analýza 

výskumov zameraných na efektivitu KI za posledných 25 rokov
29

 Memona, Meissnera a 

Frasera (2010) ukazuje vo všeobecnosti stabilné a konzistentné výsledky potvrdzujúce, ţe táto 

metóda výsluchu generuje signifikantne viac správnych informácií, neţ tradičné vypočúvacie 

metódy, bez toho, aby informácie strácali na presnosti. To znamená bez signifikatného 

zvýšenia nesprávnych detailov. 

Dostupné sú však aj výskumy spochybňujúce jej vyššiu efektivitu. Zaznamenávajú jemný 

nárast nesprávnych detailov, čo zniţuje presnosť výpovede (kedy presnosť v sebe zahŕňa 

pomer mnoţstva správne vybavených detailov a celkové mnoţstvo vybavených detailov), čím 

sa efektivita KI pribliţuje výsledkom iných metód, stále je však jej účinok aspoň rovnako 

                                                
28 Ďalej v texte budem miesto vyšetrovateľa pre prehľadnosť textu pouţívať označenie INT – z ang. inteviewer. 

Touto osobou nemusí byť výhradne len policajný vyšetrovateľ, ale aj psychológ, sociálny pracovník, či iný 

odborník vedúci kognitívne interview. Osobu svedka, alebo obete, budem v texte označovať značkami E/W – 

z ang. Eyewitness- očitý svedok a witness- svedok. 
29 Výskumy pamäti a komunikácie Geiselmana a Fishera (1992), ktoré tvoria základ tejto metódy však 

prebiehajú od roku 1984. 
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efektívny, ako výsledok iných metód (Milne & Bull, 2002; Memon, Meissner, & Fraser, 

2010). KI je veľmi účinná u svedkov špecifických, napríklad svedkovia s poruchami učenia 

(Milne, Clare, & Bull, 1999), seniori (Mello & Fisher, 1996) či deti (Milne & Bull, 2002; 

Milne & Bull, 2003; Larsson et al. 2003; Larsson, 2005). 

5.1 Kognitívne interview v porovnaní s podobnými metódami 

KI odlišuje od iných metód niekoľko základných charakteristík. Jeho aplikácia má najväčší 

zmysel v prípadoch, kde je nedostatok alebo úplná absencia fyzických dôkazov. 

Vyšetrovatelia sa teda musia spoliehať len na výpovede svedkov. Za druhé, ako uţ bolo 

spomenuté, musí sa jednať o svedka kooperatívneho, ktorý je motivovaný podať úplnú a čo 

najdetailnejšiu výpoveď. Treťou charakteristikou, ktorú moţno povaţovať za určitú 

nevýhodu, je dlhšia štandardná doba trvania (Geiselman & Fisher, 1992). U interview je 

veľký potenciál dosiahnuť výborné výsledky, ale je ţiadúce venovať mu potrebný čas. 

Posledným rozdielom od beţného policajného rozhovoru a od iných typov štruktúrovaných 

interview, sú vysoké nároky kladené na svedka. Čaká sa od neho silne koncentrovaná 

mentálna aktivita, prijatie aktívnej roly nositeľa informácií. Aj napriek týmto vysokým 

nárokom na schopnosti svedka a s adekvátnymi modifikáciami, sa ukazuje ako veľmi vhodné 

aj pre uţ spomínané špecifické skupiny svedkov (Milne, Clare, & Bull, 1999; Mello & Fisher, 

1996; Milne & Bull, 2002; Milne & Bull, 2003; Larsson, 2005). 

 

KI nie je jedinou metódou výsluchu, ktorá facilituje pamäťové schopnosti. Dobre známou 

je forenzna hypnóza. Aj táto metóda sa vyuţíva u svedkov, ktorí by si radi vybavili určité 

okolnosti trestného činu, ale z nejakého dôvodu to nie je moţné. Naskytá sa otázka, aký je 

rozdiel medzi týmito dvomi metódami. 

Hlavným a podstatným rozdielom je stav vedomia, v akom sa svedok pri výpovedi 

nachádza. Zatiaľ čo je v priebehu KI svedok plne pri vedomí, hypnóza pracuje s človekom so 

zmeneným stavom vedomia. A práve zmenený stav vedomia sa ukazuje ako rizikový, 

vzhľadom na moţnú kontamináciou pamäťových obsahov v jeho priebehu. Výstupy z KI sú 

teda v porovnaní s výstupmi z forenznej hypnózy predvídateľnejšie (Geiselman & Fisher, 

1992). 

V Českej a Slovenskej republike forenzna hypnóza nemá procesný význam a teda ani 

súdnu relevanciu. Jej hodnota je skôr kriminalisticko–taktická a to len v prípadoch, kedy 

existuje odôvodnený predpoklad, ţe poskytne indície k ďalšiemu vyšetrovaniu a zároveň 

neexistuje iná právna cesta, ako tieto informácie získať (Čírtková, 2009). Geiselman 
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s Fisherom (1992) poukazujú na nejasné empirické podloţenie jej efektívnosti. Vyčíta sa jej 

napríklad vysoká miera sugestibility vo vzťahu k návodným otázkam. Na rozdiel od KI, ktoré 

sa ukazuje ako rezistentnejšie voči tomuto efektu. Výcvik potrebný k osvojeniu si metódy 

hypnózy je výrazne časovo náročnejší neţ je tomu u KI. Navyše osvojenie si techník KI je 

oveľa jednoduchšie a menej náchylné k rušivým efektom. 

Podľa Geiselmana a Fishera (1992) porovnateľnou, experimentálne overenou metódou je 

tzv. „Conversation Management“. Procedúra pouţívaná niektorými britskými policajnými 

oddeleniami. Táto metóda sa vyuţíva častejšie u osôb podozrivých zo spáchania trestného 

činu a teda u tých, ktorí sa pravdepodobne budú snaţiť skresľovať a zatajovať informácie. Pri 

tréningu tejto metódy, sa dôraz kladie na zlepšenie sociálnych a komunikačných schopností 

vyšetrovateľa viesť otvorený dialóg s cieľom zistiť relevantné fakty. Metódu je moţné pouţiť 

aj u svedkov, avšak ako zdôrazňujú Geiselman s Fisherom (1992), KI je zacielené priamo na 

svedkov a ponúka viacero techník podporujúcich pamäťové schopnosti. KI by bolo 

eventuálne moţné pouţiť pri podpore u spolupracujúcich obvinených. Predstavme si 

napríklad situáciu výpovede spolupáchateľa, ktorý sa snaţí spomenúť na relevantné detaily, 

ktoré by potvrdzovali jeho verziu priebehu trestného činu. 

Tak ako u hypnózy, aj výcvik v metóde Conversation Management trvá dlhšiu dobu (cca 5 

dní), na rozdiel od KI, ktoré trvá pribliţne 2 dni. Samozrejme musíme brať do úvahy, ţe táto 

metóda je určená predovšetkým na výsluch podozrivého. KI je svojím charakterom účinnejšie 

v prípade vypočúvania kooperujúcich svedkov. 

 

V súčasnosti sa v priebehu výsluchu svedkov pouţíva viacero ďalších metód 

štruktúrovaných či pološtruktúrovaných rozhovorov, v anglickej literatúre označovaných ako 

„protocols“. Ich hlavným cieľom je ponúknuť vodítka efektívnej a nenávodnej komunikácie 

pre vyšetrovateľov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pre osoby vedúce rozhovory so 

svedkami, ktoré by zároveň svedkov nepoškodzovali. Rozšírené sú najmä pri práci s detskými 

svedkami a obeťami. Podrobnejšie sa ďalším technikám uţívaným pri vypočúvaní detských 

svedkov venujem v 4. kapitole. 

Hlavným rozdielom medzi protokolmi a KI je absencia práce so stratégiami 

podporujúcimi vybavovanie. Zameriavajú sa predovšetkým na zefektívnenie komunikácie, 

pouţívanie otvorených, no predovšetkým nenávodných otázok. Na rozdiel od KI v nich chýba 

dôkladné mapovanie mentálnych reprezentácii za pomoci mnemotechník. Vo väčšine 
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protokolov, tak ako aj v KI, sa však vyskytujú techniky pouţívané v krízovo intervenčných 

rozhovoroch. 

Napriek tomu, ţe KI vzniklo ako metóda určená pre policajnú prax, identický cieľ
30

 

rozhovorov ju predurčuje k tomu, aby sa stala uţitočnou tak pre policajných vyšetrovateľov, 

súkromných detektívov, hasičov ako aj pre právnikov, sociálnych pracovníkov alebo 

psychológov. 

5.2 Základné princípy kognitívneho interview 

Z psychologického hľadiska sa v kognitívnom interview miesia princípy kognitívnej 

a sociálnej psychológie. Jednak zapracovali Geiselman s Fisherom (1992) do rozhovoru teórie 

o kódovaní informácii vo forme pamäťových stôp a ich vybavovaní. Za druhé, vytvorili 

stratégie facilitujúce efektívnosť komunikácie medzi účastníkmi vypočúvania. V prvých 

podobách interview z roku 1984 boli predstavené 4 základné techniky podporujúce 

znovuvybavovanie, zaloţené na dvoch teoretických princípoch. Ide o teóriu mnohopočetných 

pamäťových stôp – multiple trace theory a o princíp špecifickosti kódovania - the encoding 

specifity (Eysenck & Keane, 2008; Plháková, 2003), z ktorých sú odvodené kľúčové princípy 

KI. Druhou podstatnou zloţkou je odkomunikovanie vybavených informácií. Ako som uţ 

zmienila, jadrovým pojmom je v tomto prípade „guided retrieval“ (v našich podmienkach by 

sme pojem mohli preloţiť ako asistované rozpomínanie). Pričom najväčším 

prínosom vyšetrovateľa je schopnosť viesť a klásť otázky tak, aby potencovali/aktivovali 

relevantné, mentálne reprezentácie a zároveň svedkovi dali priestor na ich popis. 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať teóriám, na ktorých je kognitívne interview zaloţené. 

Teória mnohopočetných pamäťových stôp – Multiple trace theory (Bower, 1981; 

Bower & Morrow, 1990) predpokladá, ţe kaţdá informácia prijímaná človekom je kódovaná 

do jedinečnej pamäťovej stopy. Tá je zloţená z kombinácie jej jednotlivých menších 

atribútov, ktoré nie sú izolované, ale vzájomne sa prekrývajú. Jednotlivé pamäťové stopy sú 

síce jedinečnou kombináciou vlastných atribútov, avšak spolu s ďalšími pamäťovými stopami 

vytvárajú väčšie trsy. To znamená, ţe mentálna reprezentácia určitej udalosti je tvorená sieťou 

menších jednotiek a tým pádom existuje viacero spôsobov, ako ich stimulovať a dostať sa tak 

ku kompletnejšej informácii. Môţeme hovoriť o tzv. cued recall – vybavovanie 

s nápoveďami/pamäťovými kľúčmi, kedy pripomenutím jedného atribútu podporíme 

                                                
30 „Extrahovať relevantné informácie z mysle vypočúvaného.“  
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vybavenie celistvej pamäťovej stopy. Niektoré informácie sa môţu vybaviť pri spomienke na 

jeden detail, iné zostanú neodkryté a preto je potrebné zapojiť ďalšie časti obrazu, ktoré so 

sebou nesú moţnosť odkryť celistvú spomienku (Larsson, 2005; Bower, 1981; Bower & 

Morrow, 1990). 

Princíp špecifickosti kódovania – encoding specificity hypothesis hovorí, ţe efektivita 

procesu vybavovania, je determinovaná podobnosťou s procesom vštepovania. Tulving a 

Thomson (1973) tvrdia, ţe kľúč pri rozpomínaní - retrieval cue je efektívny v prípade, ţe sa 

vzájomne prekrývajú zakódovaná informácia s nápoveďou/pamäťovým kľúčom. Efektivita 

spomienkového kľúča spočíva teda v jeho podobnosti so situáciou, v ktorej došlo 

k vštepovaniu mentálneho obrazu. Je to ako situácia, keď si povedzme v kuchyni pri varení 

čaju spomeniete, ţe musíte odoslať nejakú platbu cez internet, vrátite sa rýchlo do izby s 

počítačom, aby ste platbu odoslali, po ceste do miestnosti však zabudnete, aký bol vlastne 

dôvod návratu. Preto sa vraciate naspäť do kuchyne, aby ste si dovarili čaj a pri návrate do tej 

istej miestnosti, pri tých istých činnostiach a okolitých podnetoch sa obnovuje kontext, 

v ktorom bola informácia vštiepená a dochádza k vybaveniu si predošlého zámeru – poslať 

internetovú platbu. Inými slovami, aj v rámci KI dochádza k snahe o znovuobnovenie 

kontextu tak, aby bolo čo najpodobnejšie tomu pôvodnému, v ktorom došlo k vštiepeniu 

mentálnych reprezentácií, pretoţe to podporuje obnovovanie pamäťových stôp (Tulving & 

Thomson, 1973). Na základe týchto teórií vytvorili Geiselman & Fisher (1992) predpoklady 

KI z ktorých budú ďalej vychádzať mnemotechniky pouţívané pri facilitácii pamäťových 

procesov v priebehu výsluchu: 

 Pamäťové stopy sú tvorené niekoľkými elementmi a efektivita ich oţivenia je 

úzko spätá s mnoţstvom ďalších prekrývajúcich sa elementov, ktoré vytvárajú 

komplexný obraz danej situácie. 

 Existuje viacero moţných spôsobov ako tieto zakódované informácie oţiviť. 

Takţe ak ich nie je moţné osvieţiť jedným spôsobom, môţeme zvoliť inú 

stratégiu. 

5.3 Techniky vyuţívané v priebehu kognitívneho interview 

Z dvoch predstavených princípov vychádzajú 4 základné techniky, ktoré boli neskôr, 

vzhľadom k potrebám praxe, doplnené o ďalšie 3 techniky. Pouţívanie metódy odhalilo 

dôleţité nedostatky v oblasti interpersonálnej komunikácie. Technikám sa v tejto podkapitole 
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budem venovať samostatne, v poradí v akom boli vytvorené (v kapitole 5.5. Priebeh KI budú 

zasadené do konkrétnych fáz). To znamená, najskôr 4 pôvodné a následne 3 doplnené. Tie 

okrem fungovania a stimulácie pamäte podporujú efektívnu sociálnu dynamiku 

a komunikáciu medzi zúčastnenými. Neskôr ich zoradím tak, ako sú pouţívané v súčasnej 

praxi v jednotlivých fázach. 

Uţ zmieňovanou nevýhodou je dĺţka KI, ktorá je určujúcim faktorom pre policajných 

vyšetrovateľov pri jeho potencionálnom vyuţití. Riešením tohto problému je modifikácia KI, 

tak aby boli v limitovanom čase vyuţité tie najefektívnejšie z techník. Aj preto sa mnohé 

súčasné štúdie zameriavajú práve na testovanie efektivity jednotlivých techník. (Milne & 

Bull, 2002;Verkampt & Ginet, 2010; Larrson, 2005). Tieto modifikácie sú u detí beţnou 

praxou, dokonca by sme mohli tvrdiť, ţe sú nutnosťou. Ani samotní autori zmeny v metóde 

nevylučujú. Naopak úpravy povoľujú, ak sa tým môţe zvýšiť funkčnosť (Geiselman & Fisher, 

1992). V tejto práci sa venujem detským svedkom a preto pre väčšiu prehľadnosť, ku koncu 

kapitoly detailnejšie rozpracujem špecifiká uţívania KI u detských svedkov. 

5.3.1 Mentálna rekonštrukcia pôvodného kontextu 

Prvou technikou je mentálna rekonštrukcia kontextu, v ktorom došlo k trestnému činu. Ide 

o rekonštrukciu tak fyzického prostredia ako aj psychického stavu svedka. To znamená, ţe ho 

vedieme k vytvoreniu mentálneho obrazu toho, ako vyzeralo okolie, v ktorom sa 

inkriminovaný dej odohrával, čo ho obklopovalo, o akú časť dňa išlo, aké boli poveternostné 

podmienky. Skrátka všetko, čo by mohlo dokresliť danú situáciu. Taktieţ sa pýtame na jeho 

vnútorné preţívanie a snaţíme sa zapojiť vnemy všetkých zmyslov. Od pocitu tepla/chladu, 

vnímania svetla/šera/tmy, vône, ktoré mohol cítiť, atď. To znamená, ţe INT ţiada svedka, aby 

si zavrel oči a skúsil si vybaviť obrázok, alebo dojmy, ktoré v ňom zanechalo prostredie, kde 

sa scéna odohrávala a to so všetkými svojimi aspektmi. 

Svedka môţeme priamo poţiadať o oţivenie pôvodného kontextu, alebo ho naviesť 

priamymi otázkami, ktoré sú poloţené pomaly a zreteľne, napr.: „Skúste sa v mysli preniesť 

späť na miesto, kde sa odohral inkriminovaný čin. Zamyslite sa nad tým, kde ste stáli, o čom 

ste premýšľali, čo ste cítili a ako vyzeralo to miesto...“ (Geiselman & Fisher, 1992, str.100) Je 

nutné si uvedomiť, ţe tento proces môţe trvať istý čas. Autori odporúčajú počkať po dobu 5 

aţ 10 sekúnd. Neodporúča sa v tej chvíli svedka prerušovať. 
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V prípade, ţe si E/W nie je schopný rozpomenúť na konkrétne detaily prostredia, 

autori navrhujú pouţiť pamäťové kľúče, ktoré však nemajú charakter návodných informácii. 

Napríklad jednoduchú kresbu miesta činu zahŕňajúcu najzákladnejšie informácie alebo 

fotografiu miesta činu, ktorá ale neobsahuje detaily spojené s trestným činom. 

Geiselman s Fisherom (1992) však zdôrazňujú, ţe výraznejšie ovplyvňujú pamäť 

pozorovateľove myšlienky a mentálne procesy neţ vonkajšie prostredie, preto má oveľa väčší 

efekt obnova práve týchto kontextov. 

V prípade, ţe sa svedok snaţil zámerne zapamätať informáciu (napr. o EČV), môţeme sa 

ho pýtať, akým spôsobom sa snaţil informáciu uchovať, to znamená, akú stratégiu v tej chvíli 

pouţil. „Skúste si vybaviť znovu situáciu keď, ste sedeli vo vašom aute. Vraveli ste, ţe ste sa 

snaţili zapamätať poznávaciu značku auta, pretoţe ste mali pocit, ţe by to mohlo byť dôleţité. 

Ako ste sa to pokúšali urobiť, aby ste si ju lepšie zapamätala?“ Napríklad mohlo ísť o 

stratégiu podobnosti s vlastnou poznávacou značkou, telefónnym číslom apod. Pri takto 

špecifických informáciách sa vo všeobecnosti osvedčuje snaha spomenúť si na čiastkové 

znaky. Napríklad z koľkých písmen sa skladal názov na aute prechádzajúcom okolo 

(Geiselman & Fisher, 1992). 

Sú svedkovia (napríklad deti alebo úzkostnejší E/W), ktorí potrebujú, aby im 

vyšetrovateľ kládol priame otázky. Tento spôsob je moţné pouţiť aj v prípade, ţe obeť vie, ţe 

si určitú informáciu (napr. tetovanie na ramene páchateľa) pamätala v istej situácii (napr. keď 

ju popisovala manţelovi pri večeri), ale v priebehu interview si nevie spomenúť. Je teda 

moţné rovnakým spôsobom oţiviť situáciu, kedy s manţelom večerali. 

5.3.2 Inštrukcia kompletnej výpovede – The report everything instruction 

Vypočúvané osoby sú vedené k tomu, aby prerozprávali priebeh trestného činu kompletne bez 

toho, aby vynechali čokoľvek, čo ich napadne. Dostanú informáciu o dôleţitosti a moţnej 

relevancii kaţdého vybaveného detailu. INT zdôrazní, ţe je ţiadané, aby naozaj povedali 

všetko čo sa im vybaví bez ohľadu na to, či to je podľa nich irelevantné alebo banálne. 

Prípadne, či je spomienka len nejasná, fragmentárna. Sú podporení v tom, aby povedali všetky 

detaily, ktoré si pamätajú aj napriek tomu, ţe ich povaţujú za nedôleţité, alebo si nevedia 

spomenúť na nejakú časť udalosti a teda ju podať v kompletnom obraze. 

Táto časť slúţi k identifikácii mentálnych obrazov, na základe ktorých si INT dokáţe 

vytvoriť stratégiu pre ďalšie fázy výsluchu. INT si tak ujasní, v ktorých momentoch mohol 



 

70 

 

svedok napríklad najlepšie vidieť páchateľa trestného činu, prípadne ďalšie dôleţité aspekty 

preţitej situácie. Na tieto obrazy sa ho bude vyšetrovateľ následne pýtať v štádiu otázok. 

V tejto fáze je významná aktivizácia svedka. A to zvýraznením jeho ústrednej, 

nenahraditeľnej úlohy, ţe je zdrojom potrebných informácií. V súlade s Bowerovou multiple 

trace theory - vybavením jedného obrazu, môţeme podnietiť vybavenie ďalších detailov, 

ktoré by inak zostali zabudnuté. Navyše aj nedôleţité či čiastkové detaily môţu zohrávať 

významnú úlohu v spojení s výpoveďami viacerých svedkov (Geiselman & Fisher, 1992). Je 

však nutné zdôrazniť, ţe takto koncipovaný výsluch okrem vysokých nárokov na svedka, 

kladie vysoké nároky aj na samotného vyšetrovateľa. Ide totiţ o špecifický štýl práce 

vyţadujúci veľkú dávku trpezlivosti a profesionálneho prístupu. 

5.3.3 Zmena poradia z hľadiska času – The change temporal order instruction 

E/W má tendenciu popisovať udalosť od začiatku, dokonca je k tomu veľmi často 

inštruovaný. Jednou z techník KI je však cielené vedenie k zmenám poradia časového sledu 

trestného činu. A to nie len od konca, ale aj od stredu, prípadne od spomienky, ktorú si 

vybavujú najjasnejšie. Cieľom je stimulovať pamäť inou ako beţnou cestou tak, ako to bolo 

podloţené vyššie zmieňovanými teóriami pamäte (Geiselman & Fisher, 1992). 

Bower a Morrow (1990) výhodu tejto techniky vidia v redukcii efektu predošlých 

skúseností, očakávaní a znalostí, ktoré môţu dotvárať nami vnímanú udalosť, prípadne 

vypĺňať pôsobením času vzniknuté pamäťové medzery. Narušenie sledu beţnej dejovej línie 

má navyše, v prípade nepravdivých výpovedí, negatívny vplyv na jej kompatibilitu 

s predošlým popisom udalosti. Osoba, ktorá trestný čin skutočne preţila, bude vo svojej 

výpovedi konzistentná s vyššou pravdepodobnosťou neţ osoba, ktorá si dej vymyslela 

(Geiselman & Fisher, 1992). 

Z hľadiska kvality detailov sa ukazuje reverzné vybavovanie najúčinnejšie pri oţivovaní 

nových detailov týkajúcich sa akcií. A to predovšetkým tých vedľajších, prebiehajúcich popri 

hlavnej „dejovej línii“ – trestného činu (Geiselma & Fisher, 1992). 

5.3.4 Zmena perspektívy – The change perspective instruction 

Tak ako predošlá technika aj táto spočíva v zmene beţnej - egocentrickej perspektívy. Vedie 

svedka prerozprávať príbeh z perspektívy iného človeka, prípadne u detí sa môţe vyuţiť 

perspektíva neţivých vecí. Teoretickým predpokladom je, ţe zmena perspektívy vedie 

k zmene celkového spôsobu náhľadu na situáciu a stimuluje ďalšie oblasti, ktoré môţu byť 

prepojené s inými detailami a tým pádom priniesť do prípadu nové informácie (Geiselman & 
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Fisher, 1992). Táto technika, tak ako predošlá, je spojená s väčšou kritikou a skepsou, čo sa 

týka chybného vytvárania detailov a zmätenia svedkov (Larsson, 2005). Preto je dôleţité 

svedkovi zdôrazniť, aby popisval len tie detaily, ktoré skutočne sama videla. Nepouţiteľná sa 

javí u detských svedkov, ktorí ešte nie sú schopní nahliadať na situáciu z perspektívy iného 

človeka (Geiselman & Padilla, 1988). 

5.3.5 Vytvorenie vzťahu – Rapport building 

Budovanie vzťahu ako technika KI bola doplnená aţ dodatočne na základe ohlasov z praxe. 

Jej význam sa ukazuje hneď v niekoľkých aspektoch. Musíme si uvedomiť, ţe svedecké 

výpovede sú veľmi často spojené s odhaľovaním osobných informácií. Na to, aby bol svedok 

ochotný o nich rozprávať, musí sa podobne ako medzi psychológom a klientom v beţnej praxi 

vytvoriť istý druh vzťahu. Vypočúvanie je však špecifická situácia, kedy čas na vytváranie 

vzťahu je značne limitovaný. Ďalej prezentujem Geiselmanom a Fisherom (1992) odporúčané 

techniky: 

Normalizácia pocitov úzkosti. Úzkosť má veľký vplyv na celkový výkon svedka 

v priebehu výsluchu. Hneď na začiatku vypočúvania vzniká priestor, v ktorom vyšetrujúca 

osoba môţe u svedka zníţiť mieru napätia a úzkosti z neznámeho, čo mu umoţní lepšie sa 

sústrediť a podávať vyšší výkon. Dopomáha k tomu transparentné vysvetlenie nasledujúcich 

udalostí. Vyšetrovateľ by sa mal zdrţať vlastných reakcií a hodnotení situácie a udrţať si 

profesionálny náhľad aj v prípadoch so silným emočným nábojom. V prípade veľmi 

úzkostného svedka autori odporúčajú jednoduché relaxačné techniky vo forme pomalého 

hlbokého dýchania. Taktieţ stojí za úvahu umiestnenie jednoduchých neutrálnych otázok na 

koniec rozhovoru. 

Personalizácia výsluchu. Istá bariéra môţe vznikať stereotypným prebratím rolí. Tú je 

moţné narušiť špecifickým prístupom vyšetrovateľa k svedkovi ako jedinečnej individualite 

so špecifickými potrebami. Zároveň je dôleţitá vlastná prezentácia vyšetrovateľa ako 

identifikovateľného jedinca, nie ako reprezentanta oficiálnej inštitúcie. Tieto prvky je moţné 

do rozhovoru vniesť oslovovaním svedka jeho menom, čo najviac je to moţné, ale zároveň 

stále autentické. To, ako chce byť svedok oslovovaný, je moţné zistiť jednoduchou otázkou 

na začiatku rozhovoru. Takýto začiatok môţe prirodzene otvoriť komunikáciu medzi obomi 

stranami. Je moţné pouţívať prvky aktívneho počúvania. 

Vyšetrovateľ by si pri vedení interview mal zachovať autenticitu. To je náročné, 

v prípade, ţe si v rámci svojej prípravy prípad príliš detailne preštuduje. V dôsledku 
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opakujúcich sa informácii v priebehu vypočúvania tak jeho pozornosť klesá a môţe skĺzať 

k naučenému pouţívaniu techník. Rozhovor tým pádom nadobúda charakter „ankety“, 

dochádza k „depersonalizácii“ rozhovoru, pretoţe sa vytráca autentickosť, záujem a vzťah 

medzi oboma aktérmi vypočúvania sa narúša, čo logicky komplikuje ďalšiu prácu. 

Vyjadrovanie empatie a záujmu. Vyjadrenie empatie, vcítenie sa do obete môţe byť 

niekedy pre skúseného príslušníka policajného zboru problematické. Vychádza to 

z rozdielneho vnímania situácie, v ktorej sa svedok nachádza. Pre vyšetrovateľa to 

pravdepodobne nebude prvý trestný čin podobného charakteru, s ktorým sa stretáva. Zatiaľ čo 

pre svedka ide o jeho vlastný, jedinečný a často traumatizujúci záţitok. Preto je vhodné, aby 

si tieto fakty vyšetrovateľ uvedomil. 

K nadviazaniu dobrého vzťahu prispieva aj stabilizovanie dôvernej atmosféry. Tú je 

moţné vytvoriť prostredníctvom nastavenia pocitu osobnej blízkosti (napr. obyčajným 

podaním ruky a očným kontaktom) a vyjadrovaním záujmu. Vyšetrovateľ ho môţe vyjadriť 

verbálnym aj neverbálnym spôsobom komunikácie. Vyjadrené zaujatie tým, čo svedok 

hovorí, môţe zároveň zvýšiť jeho sebavedomie. U svedka totiţ môţe narastať pocit, ţe jeho 

výpoveď má pre vyšetrovanie reálnu hodnotu. Vyšetrovateľ v priebehu celého rozhovoru 

môţe zdôrazňovať, ţe všetko čo ho napadne môţe byť pre vyšetrovanie dôleţité. Svedkovia 

majú totiţ tendenciu informácie subjektívne hodnotené ako nepodstatné zadrţiavať. 

Geiselman a Fisher (1992) ďalej zdôrazňujú, ţe je nutné sa vyhýbať hodnotiacim a kritickým 

výrokom aj v prípade, ţe existuje podozrenie o moţnej kooperácii svedka pri páchaní 

trestného činu. Narušený vzťah by sa pravdepodobne prejavil na zníţenej kooperácii svedka. 

V rámci tejto fázy je dôleţitý tzv. transfer kontroly, čo znamená, ţe vyšetrovateľ prenáša 

aktivitu alebo „zodpovednosť“ na svedka. Deje sa to explicitným vysvetlením, ţe svedok je 

ten, kto bude musieť podať najväčší výkon, pretoţe je to práve on, kto je drţiteľom 

potrebných informácií. Tým, ţe je na neho kladený tak veľký nárok, je nutné vyjadriť 

pochopenie, ţe ho čaká náročná úloha, zároveň je potrebné mu zdôrazniť, ţe je úplne 

pochopiteľné, ţe bude potrebovať čas na premýšľanie, rozpamätávanie a odpovedanie. Ako 

budeme ďalej vidieť, táto fáza je veľmi dôleţitá najmä u detí. 

5.3.6 Koncentrované rozpomínanie si – Focused retrieval 

V tejto fáze dochádza k vybavovaniu si konkrétnych detailných obrazov vytrhnutých 

z dejovej línie. Geiselmann a Fisher (1992) uvádzajú príklad, kedy páchateľ prepadol 

predavačku v obchode. V priebehu voľného rozprávania zistí, ţe ho vlastne videla v obchode 
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v dvoch momentoch. V jednom, keď k nej stál chrbtom pri pulte so slnečnými okuliarmi, 

kedy sa jej naskytol pohľad na celú jeho postavu. Druhýkrát keď najlepšie videla detail jeho 

tváre v momente, keď na ňu mieril pištoľou. Pre vyšetrovateľa sú to z kriminalisticko-

taktického hľadiska podstatné momenty, kedy sa o výzore páchateľa môţeme dozvedieť 

najviac. 

Na základe týchto mentálnych obrazov, ktoré svedok popísal pri kompletnej výpovedi, ho 

vedieme k tomu, aby si zavrel oči a v hlave si vybavil obraz páchateľa stojaceho pri pulte 

s okuliarmi. Potom ho necháme voľne rozpomínať na všetky detaily, ktoré ho napadnú. Po 

skončení voľného popisu kladieme otázky. Spočiatku otvorené, ktoré pri nedostatku 

informácií nahradíme špecifickými otázkami. Tento mentálny obraz mapujeme do vyčerpania 

(svedok uţ nie schopný doplniť viac detailov). Aţ potom vedieme svedka k vybavovaniu 

ďalšieho obrazu – v prípade predavačky to bol detail tváre. Neodporúča sa chaoticky obrazy 

striedať a vracať sa k nim. Svedka prepínanie obrazov stojí mnoţstvo energie 

Cieľom INT je dostať čo najdetailnejší popis. Takéto detailné informácie sú väčšinou 

uloţené vo forme tzv. image code – obrazového kódu, na rozdiel od tých všeobecných, ktoré 

sú ukladané v tzv. concept code – koncepčných kódoch. Extrahovanie obrazového kódu, 

a teda moţnosť detailnejšieho popisu, je často spojená s vydaním mnoţstva mentálnej 

energie, čomu sa aj motivovaní svedkovia zvyknú vyhýbať. Tu Geiselmann a Fisher (1992) 

vidia najdôleţitejšiu úlohu vyšetrovateľa – motivovať svedka. Stupňovaním tlaku však daný 

efekt pravdepodobne nedosiahnu. Preto odporúčajú aktivovať a transparentne poţiadať 

svedka o koncentráciu. Napr. formuláciou: „Uvedomujem si, ţe je pre vás náročné 

rozpamätať sa na detaily trestného činu. Všetky informácie však máte uloţené v pamäti, 

skúste sa preto silne sústrediť a vybaviť si ich. Vy ste ten, kto má kľúč k informáciám, preto sa 

spolieham na to, ţe urobíte ten najväčší kus práce. Viem, ţe je to veľká poţiadavka, ale vaša 

pomoc je potrebná. Skúste to najlepšie, ako viete.“ 

Udrţať svedka v stave silnej koncentrácie môţe byť niekedy náročné, preto autori 

navrhujú niekoľko stratégii, ako svedka v tomto aktívnom stave udržať. Jednak je to kontrola 

hluku a rušivých podnetov. Rušivé podnety môţu vychádzať od vyšetrovateľa samotného 

a preto by mal pracovať na ich eliminácii
31

. Môţe sa jednať napríklad o klepanie prstami, 

klopkanie nohou apod. Vypočúvanie by malo prebiehať v miestnosti, kde nedolieha hluk 

z okolitého prostredia a účastníci nebudú rušení. 

                                                
31 V prípade, ţe si ich vyšetrovateľ nie je vedomí, môţe na analýzu týchto prejavov pouţiť videonahrávku.   
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Druhým rušivým zdrojom môţe byť príliš intenzívny očný kontakt. Ten je dôleţitý najmä 

v štádiu nadväzovania kontaktu, ale v čase keď svedok vynakladá úsilie, aby sa 

skoncentroval, nie je ţiadaný
32

. 

Podobne rušivo pôsobí kladenie otvorených alebo uzavretých otázok. Mentálna kapacita 

je orientovaná na počúvanie otázok a preto len málo zostáva na pamäťové procesy. Platí tu 

pravidlo, čím menej otázok sa pýtame, tým menej je rušená svedkova koncentrácia.  

Jednou z najzávaţnejších chýb je vyrušenie v priebehu naratívnej odpovede. 

Vyšetrovateľ musí počkať, kým svedok nedokončí svoje rozprávanie a až následne sa pýtať 

doplňujúce otázky. Krátke neagresívne ticho nasledujúce po odpovediach môţe naopak 

fungovať ako facilitátor elaborovanejších odpovedí. Doplňujúce otázky nadväzujúce na 

predošlé rozprávanie by mali byť  tvorené v súlade so spôsobom reči a slovníkom svedka 

(Geiselman & Fisher, 1992). 

Popisované stratégie sú najčastejšie vyuţívané pri voľnom rozprávaní a vo fáze otázok. 

Samozrejme platí , ţe je dôleţité, aby sa vyšetrovateľ pýtal pomaly a jasne, s prestávkami na 

adekvátnych miestach tak, aby mal aj svedok moţnosť premyslieť a sformulovať svoju 

odpoveď. 

5.3.7 Kompatibilita s výpoveďou svedka – Witness compatible questioning 

Veľmi dôleţité je načasovanie a poradie otázok. Nie je však určované protokolom alebo 

rigidnou technikou. Naopak sleduje myšlienkový tok svedka, ktorý určuje, o čom bude v tú 

chvíľu rozprávať. Preskakovanie na inú tému, napríklad z popisu oblečenia na konanie 

páchateľa v priebehu prepadnutia, by vyţadovalo zmenu mentálneho obrazu v mysli svedka. 

Časté striedanie týchto obrazov má za následok vyčerpanosť svedka, a zároveň je proti 

odporúčaniam samotných autorov (Geiselman & Fisher, 1992). Je však nutné spomenúť, ţe 

podobné striedanie, či uţ spontánne alebo na podnet vyšetrovateľa, je v priebehu výsluchu 

relatívne časté. Nie je cieľom drţať svedka násilne pri jednom obraze, je ale ţiadané viesť ho 

k vyčerpávajúcej odpovedi. 

V prvej fáze KI – voľnom rozprávaní sa vyšetrovateľ za pouţitia techniky aktívneho 

načúvania, zoznámi s mentálnymi obrazmi
33

, ktoré má svedok uloţené. Tie určujú ďalšiu 

                                                
32 Geiselman a Fisher (1992) vysvetľujú tento fakt tak, ţe neudrţiavanie očného kontaktu s osobou môţe byť 

povaţované za prejav nezdvorilosti, preto sa ho snaţí svedok opätovať, čo ho odkláňa od pôvodnej úlohy 

sústrediť sa.  
33 V prípade, ţe aj po tejto fáze by nám neboli jasné, môţeme sa svedka priamo opýtať. Napr. „V ktorých 

momentoch ste videl páchateľa najlepšie?“ (Geiselman & Fisher, 1992) 
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stratégiu výsluchu. Vyšetrovateľ zhodnotí, ktoré mentálne obrazy sú z kriminalisticko-

taktického hľadiska najdôleţitejšie a spolu s rekonštrukciou kontextu ich u svedka obnoví. 

Do svojej úvahy by mal zahrnúť analýzu silných stránok svedka. V zmysle jeho 

špecifických znalostí
34

, predností a nedostatkov v oblasti zmyslového vnímania, ktoré ho 

predurčujú k poskytnutiu čo najpresnejších detailov. Okrem toho je stratégia sondovania 

týchto mentálnych reprezentácií podľa Geiselmana a Fishera (1992) volená na základe dvoch 

princípov. 

Principles of Detail – princípy detailov a principles of momentum – princípy 

momentov. Princíp detailov nám hovorí, ţe mentálne reprezentácie majú byť vyberané tak, 

aby nám mohli poskytnúť čo najviac detailov, ktoré nás zaujímajú. To znamená, ţe ak nás 

zaujímajú tvárové detaily páchateľa, vyberieme ten mentálny obraz, ktorý ich poskytuje 

najviac. Uţ v popisovanom prípade prepadnutého stánku s novinami nám predavačka vo 

voľnej výpovedi zmienila, ţe páchateľa videla vlastne dvakrát. Prvý krát stál chrbtom, pričom 

si prezeral časopisy a následne, keď stál pred kasou a pištoľou mieril na predavača 

a poţadoval vydanie hotovosti. Podľa princípu detailov vzhľadom na náš cieľ – zistiť čo 

najviac tvárových detailov - vyberieme druhý mentálny obraz, kedy páchateľ stojí tvárou 

k predavačovi a mieri na neho pištoľou. 

Následne mentálny obraz ďalej sondujeme, pričom uplatňujem princíp momentu. To 

znamená, ţe v jednej chvíli otázky zameriavame len na jeden práve aktívny mentálny obraz. 

Čo sa týka poradia, začíname od informačne najbohatšieho mentálneho obrazu a postupne 

prechádzame k menej detailným (Geiselman & Fisher, 1992). 

 

5.4 Priebeh kognitívneho interview 

V predchádzajúcich kapitolách som popísala jednotlivé techniky pouţívané v priebehu KI. 

Z ich popisu je moţné vytvoriť si obraz o nárokoch kladených na svedka ale aj vyšetrovateľa, 

ktorí s touto metódou pracujú. Metóda je zloţená z 5 sekvencií, v kaţdej z nich vyuţíva iné 

techniky, ktoré ale sledujú rovnaké ciele. Je náročná tak z hľadiska praktického prevedenia, 

ako aj dynamiky rozhovoru. V nasledujúcej podkapitole sa budem venovať príprave pred 

samotným zahájením metódy. Neţ vyšetrovateľ svedka začne vypočúvať, musí zaistiť vhodné 

prostredie a vytvoriť podmienky pre neprerušovanú, koncentrovanú mentálnu prácu svedka. 

                                                
34 Špecifickými znalosťami myslíme napr. znalosti z pracovného oboru, oblasti záujmov, či štúdia.  



 

76 

 

5.4.1 Otázky prípravy na výsluch 

Z hľadiska prevedenia KI sa zameriavame na dva faktory – miesto a doba od priebehu 

trestného činu (Geiselman & Fisher, 1992). 

Miesto. Svedok musí v priebehu rozhovoru koncentrovať svoju pozornosť, čo logicky 

vedie k záveru, ţe potrebuje priestor, kde nebude ničím rušený. Úlohou INT je eliminácia 

distraktorov, ktoré by E/W mohli odkláňať jeho pozornosť v najnevhodnejších chvíľach. Je 

preto strategickou otázkou, kde bude vypočúvanie prebiehať. Geiselman a Fisher (1992) pre 

vytvorenie čo najvhodnejších podmienok odporúčajú dodrţiavať nasledujúce pravidlá: 

- Interview by malo prebiehať vţdy len s jedným svedkom. 

- Miesto výsluchu by malo byť tiché, poskytujúce dostatok súkromia. 

- Postarať sa o nerušenie v priebehu rozhovoru. 

- Ak je nutná prítomnosť tretej osoby (čo môţe nastať v prípade vypočúvania detí), je 

potrebné zabezpečiť, aby tá do výsluchu nevstupovala. 

Niekoľko výhod pre vedenie výsluchu poskytuje bydlisko obete. Jednak je to pre ňu 

bezpečné a známe prostredie, ktoré má pod kontrolou. Podľa Geiselmana a Fishera (1992) 

uľahčuje nadväzovanie dôvernejšieho vzťahu medzi vyšetrovateľom a svedkom. Naopak 

neodporúčajú vyuţívať pracovné prostredie svedka. Vytvára priestor so zníţenou moţnosťou 

kontroly neţiadúcich vplyvov, obeť je zahltená pracovnými podnetmi a negatívne tu pôsobí 

časový faktor. 

Doba odďaľovania rozhovoru. Samozrejme platí, ţe rozhovor by mal prebiehať čo 

najskôr. Podmienkou ale je, aby obeť nebola pod vplyvom nadmerného stresu. Musí byť 

schopná sledovať inštrukcie vyšetrovateľa a vynakladať úsilie na obnovu mentálnych 

obrazov. Po splnení týchto podmienok je moţné začať viesť KI, ktoré je zloţené 

z nasledujúcich častí: úvodné nadviazanie kontaktu, neprerušovaná výpoveď, sondovanie 

mentálnych reprezentácií, zhrnutie a uzavretie rozhovoru. 

5.4.2 FI – Úvodné nadväzovanie vzťahu 

Môţe sa zdať, ţe táto fáza nemá veľký význam, avšak je nutné si uvedomiť, ţe v prípade 

nekvalitne nadviazaného kontaktu zostane naša snaha odviesť kvalitný výsluch 

pravdepodobne len snahou. Svedkovia sú často s vyšetrujúcou osobou nútení zdieľať 

informácie rôzneho, aj intímneho charakteru. Pocit dôvery a bezpečia, ktorý v tejto fáze 
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u svedka vytvoríme, sa prenáša do priebehu celého ďalšieho rozhovoru. Všeobecným cieľom 

je vytvoriť medzi aktérmi vypočúvania zodpovedajúci psychologický vzťah, adekvátnu 

náladu a efektívnu sociálnu dynamiku. Sleduje sa zároveň niekoľko menších cieľov, ktorých 

dosiahnutie je závislé od dobre navodeného kontaktu. 

Svedkovia môţu byť v priebehu interview ešte stále zahltení emóciami. Veľmi často je to 

práve úzkosť, ktorá vedie k neefektívnosti celého interview. Kontrola úzkosti
35

 je teda 

jedným z dôleţitých momentov v priebehu nadväzovania vzťahu. V prípade úzkostných 

svedkov sa odporúča začať interview neškodnými otázkami, ktoré priamo nenadväzujú na 

trestný čin. Rozhovor na tieto témy, môţe navyše prispievať k vytvoreniu psychologického 

vzťahu. Ten je ďalším z čiastkových cieľov tejto fázy. Nadviazanie psychologického kontaktu 

je, podľa Geiselmana a Fishera (1992), nutnosťou predovšetkým pri práci s deťmi a obeťami 

násilných trestných činov. Je moţné sa obeti pýtať na obecné záţitky, koníčky, záujmy alebo 

zručnosti. Okrem toho zmapovaním týchto oblastí získa vyšetrujúca osoba prehľad o jeho 

predpokladaných oblastiach záujmu. Predchádzajúce znalosti majú pozitívny vplyv na 

presnosť a detailnosť vybavovania informácií spojených s danou oblasťou (Blandón-Gitlin & 

Pezdek, 2009). 

Dôleţitou úlohou, ktorá v tejto fáze leţí na vyšetrovateľovi, je upevnenie aktívnej role 

svedka. Je to totiţ práve svedok, ktorý je „nositeľom“ informácií, preto je jeho rola 

nezameniteľná. Je teda na vyšetrovateľovi, aby svedkovi transparentným spôsobom vysvetlil 

jeho dôleţitosť a preniesol tak aktivitu na neho. 

Poslednou úlohou je tzv. „maximalizácia pamäťových výkonov“.Svedok by mal dostať 

inštrukciu, ţe má vypovedať všetko, čo ho napadne, myšlienky nemá pozmeňovať, aj keď by 

sa mu zdali nezmyselné
36

. Pripomenúť, ţe nie je ţiadané vytvárať nové, neexistujúce fakty. Je 

namieste vyjadriť pochopenie náročnosti situácie, zároveň je moţné vysvetliť dôleţitosť 

snahy podať čo najlepší výkon. 

                                                
35 Pri práci s úzkosťou je moţné vyuţiť prvky krízovej intervencie, tak ako aj pri práci so strachom, hnevom 

a inými negatívne vplyvajúcimi emóciami. Úzkosť alebo strach však nemusí byť len dôsledkom trestného činu, 

ale aj výsluchovej situácie ako takej. Často pramení z faktu, ţe obeť nemá predstavu, čo sa bude diať. Preto je 

vhodné vyuţiť techniky ako normalizácia pocitov, alebo stransparentnenie situácie. Obeť získa lepšiu 

predstavu o tom, čo sa bude diať a môţe zamerať svoju pozornosť na podávanie výkonu.   
36 Beţnej populácii často robí problémy predstaviť si, čo znamená pojem relevantné informácie. Preto im ako 

návod môţe slúţiť popis, nesúvisiaceho predmetu. Praktický príklad tejto techniky je moţno zhliadnuť na 

odkaze https://www.youtube.com/watch?v=3HwcMEwgWqQ, ktorý vytvorila organizácia WISE Workplace.  

https://www.youtube.com/watch?v=3HwcMEwgWqQ
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5.4.3 FII – Neprerušovaná výpoveď 

Na tomto mieste dochádza k identifikácii mentálnych obrazov, ktoré obsahujú najväčšie 

mnoţstvo relevantných informácií. Svedok je inštruovaný k výpovedi bez prerušenia. 

Vyšetrovateľ sa okrem samotných mentálnych obrazov sústredí aj na spôsob, akým boli 

uloţené. Hlavným pravidlom je neprerušovať výpoveď svedka svojimi vstupmi. Geiselman 

s Fisherom (1992) odporúčajú aj v prípade odbiehania, ktoré je však stále v medziach normy, 

svedka nechať rozprávať. V prípade nutnosti ho k téme vracať len veľmi citlivo.  V tejto fáze 

rozhovoru sa taktieţ sústredíme na niekoľko menších úloh. 

Ide o znovuobnovenie všeobecného kontextu (fyzického aj psychického), v ktorom sa 

trestný čin odohral a to ešte pred samotnou inštrukciou k voľnej výpovedi. Okrem otázok na 

pocity, emócie alebo stavy spojené s danou situáciou sa môţeme pýtať (napr. v spojení 

s bankovou lúpeţou) „Prečo ste šli do banky?“ „Čo ste potrebovali zariadiť?“ „Čo ste 

plánovali urobiť potom?“ „Aký ste mali plán na ten deň?“ Cieľom je vytvorenie 

komplexného obrazu danej situácie spolu s myšlienkovými pochodmi svedka. V prípadoch 

násilných trestných činov, prípadne trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej 

oblasti, je nanajvýš dôleţité neopakovať vybavovanie mentálnych obrazov zahrňujúcich 

priebeh udalosti, napr. znásilnenia. Pri popise tak silne negatívneho záţitku, môţe dôjsť 

k stavu silného emocionálneho rozrušenia - aţ dekompenzácii. Kubík (2012) u maloletých 

svedkov neodporúča klásť otázky týkajúce sa priebehu takéhoto trestného činu opakovane.  

Po obnovení kontextu nasleduje fáza voľnej výpovede, ktorú môţe sprevádzať inštrukcia: 

„Povedzte mi vlastnými slovami všetko, čo si o udalosti pamätáte. Popíšte mi to čo 

najdetailnejšie to bude moţné.“ Geiselman s Fisherom (1992) zmieňujú tzv. neinformovaný 

popis. Tvrdia, ţe prvý popis je vo väčšine prípadov zameraný na akciu skôr neţ na fyzické 

znaky páchateľa. Ten môţe byť totiţ pre svedka ešte stále zdrojom úzkosti, či napätia. 

Orientovať hneď úvodné otázky na páchateľa by mohlo svedka v rozprávaní zablokovať. Je 

na zváţení vyšetrovateľa, kedy prerušiť svedka pri odklone od témy. Určite sa ale odporúča 

nechať mu priestor, napr. na ventiláciu preţitých a s trestným činom spojených emócií. 

Po voľnom neprerušovanom popise má vyšetrovateľ predstavu o obrazoch trestného činu 

uloţených v pamäti svedka. Avšak pri zameranosti svedectva na udalosti môţu chýbať 

informácie o najdetailnejších mentálnych obrazoch páchateľa, preto je na mieste priamo sa 

spýtať, kedy videl svedok páchateľa najlepšie. Takýmto spôsobom je moţné okrem obrazov 

podozrivého identifikovať dôleţité objekty alebo významné situácie. Aktuálnu, 



 

79 

 

koncentrovanú, mentálnu činnosť svedka je, podľa Geiselmana a Fishera (1992), moţné 

vyčítať z očnej fixácie alebo zmien tónu hlasu a dynamiky reči. 

S touto fázou je spojené zaznamenávanie mentálnych reprezentácii a strategických bodov.  

Malo by prebiehať tak, aby nepôsobilo rušivým dojmom. Poznámky majú obsahovať len 

informácie vo voľnej výpovedi obsiahnuté, aby v nasledujúcej fáze otázok nedošlo ku 

kontaminácii informáciami, ktoré svedok sám nevyslovil. Osvedčuje sa doslovný zápis  

kľúčových slov a fráz. Táto aktivita by mala byť zrozumiteľne vysvetlená uţ na začiatku, aby 

nepôsobila ako faktor zvyšujúci úzkosť svedka. 

Na základe týchto informácii si môţe vypočúvajúci vytvoriť stratégiu ďalšieho 

rozhovoru. Tá by sa mala riadiť niekoľkými pravidlami. Jednak výber mentálnych obrazov by 

mal byť v súlade s princípmi detailu a momentu, ktoré som popísala uţ vyššie. V skratke, je 

nutné vybrať informačne najbohatšie mentálne reprezentácie a prejsť na ďalšie aţ v prípade 

ich úplného vyčerpania. 

Pri úvahách o poradí musíme zváţiť tri faktory. Jednak stupeň rozrušenia, ktorý v obeti 

môţu otázky vyvolať v kombinácii s aktuálnym stavom svedka. V prípade príliš úzkostných 

alebo momentálne rozrušených svedkov zaradíme mentálne reprezentácie so silnejším 

emočným nábojom nakoniec. Ďalej zvaţujeme, či sa informácie nachádzajú vo viacerých 

mentálnych obrazoch alebo len v jednom konkrétnom. Geiselman s Fiesherom (1992) 

odporúčajú začínať najdetailnejšími mentálnymi obrazmi. 

5.4.4 FIII – Mapovanie mentálnych reprezantácií 

V tejto fáze prechádzania a sondovania pamäťových obrazov vyuţívame rôzne z vyššie 

popísaných techník. Fáza nemá rigidnú štruktúru a dáva priestor na zváţenie pouţitia rôznych 

techník v rôznom poradí. Nesmieme ale zabúdať na základný cieľ - aktiváciu dôleţitých 

mentálnych obrazov a extrakciu čo najväčšieho mnoţstva relevantných detailov. Autori 

dávajú niekoľko základných doporučení: 

Jednak znovu aktivizujeme a motivujeme svedka. Potom postupne otvorenými otázkami 

začneme mapovať jednotlivé mentálne reprezentácie. Pred mapovaním jednotlivých 

mentálnych obrazov zopakujeme postupy uţívané pri mentálnej rekonštrukcii kontextu a 

otvorenou otázkou vedieme k popisu. Napríklad: „Čaká vás náročná úloha, ktorá si vyţaduje 

vašu koncentráciu. Rozumiem, ţe to môţe byť náročné, ale je naozaj dôleţité, aby ste sa 

skúsili, čo najviac zamyslieť, pretoţe len vy viete ako sa to stalo. ... Hovorili ste, ţe páchateľ 



 

80 

 

na Vás mieril pištoľou keď ste stáil pri pokladni. Ak to zvládnete, skúste si zavrieť oči a znovu 

si v hlave predstavte túto situáciu. Spomeňte si, čo ste robili tesne predtým, neţ so zbraňou 

prišiel k pokladni? Ako ste sa cítili? Nad čím ste premýšľali? Bola vám zima/ teplo? Vnímali 

ste nejaké zvuky? Cítili ste nejakú vôňu? Aké bolo svetlo v obchode/časť dňa?.... Skúste mi 

teraz popísať obraz páchateľa, ktorý máte pred očami?/ Ako vyzeral páchateľ?/“ 

Otázky by mali byť spočiatku otvorené, pretoţe svedka stimulujú k aktivite. Je ale málo 

pravdepodobné, aby beţný človek podal výpoveď tvorenú čisto relevantnými detailmi. Preto 

sa ponúka moţnosť otázky postupne špecifikovať. K udrţaniu svedka pri téme slúţi aj 

rámovanie otázkami, kedy svedka spätne vedieme k podstatným častiam mentálneho obrazu. 

Otázky je nutné klásť zrozumiteľne, pomaly a mali by obsahovať len jednu informáciu 

(Geiselman & Fisher, 1992). 

5.4.5 FIV – Rekapitulácia 

Fáza slúţi na „kontrolu“ zistení. Navyše zhrnutím spomenutých informácií je moţné opätovne 

iným spôsobom stimulovať svedkovu pamäť. Ten je inštruovaný vstupovať do 

vyšetrovateľovho monológu vţdy, keď ho niečo nové napadne, prípadne, keď vyšetrovateľ 

zmieni nejaké nepresnosti, prípadne úplne chybné informácie. Vyšetrovateľova rekapitulácia 

by mala byť pomalá a sledujúca celistvosť jednotlivých udalostí. V prípade, ţe svedok vnesie 

nové informácie, vyšetrovateľ by ich mal hneď zmapovať vyššie popísaným spôsobom. 

5.4.6 FV – Uzavretie rozhovoru 

Uzavretie rozhovoru by malo u svedka zanechať pozitívny dojem. Jednak je moţné, ţe bude 

potrebná jeho ďalšia spolupráca, ale hlavne by ho rozhovor nemal poškodzovať. Geiselman a 

Fisher (1992) odporúčajú pred koncom zaradiť otázky, ktoré u svedka navodia pocit dobre 

odvedenej práce a vlastnej kompetencie. Je samozrejmosťou mu za jeho úsilie poďakovať 

a nechať mu priestor na jeho otázky. 

5.5 Moţnosti aplikácie kognitívneho interview u podozrivých 

Kognitívne interview je určené na výsluch svedkov motivovaných k výpovedi. Ako bolo 

zmienené uţ vyššie, jeho vyuţitie je moţné napríklad u spolupáchateľov alebo páchateľov, v 

ktorých záujme je spomenúť si na určité detaily trestného činu. 

V súčasnosti vznikajú tieţ tendencie pouţívať u páchateľov jeho modifikovanú verziu. 

Kognitívne interview pre podozrivých – The Cognitive Interview for Suspects (CIS) bolo 

upravené tak, aby maximalizovalo svoj potenciál odhaliť klamstvo. Podozrivý je vedený 

k veľmi detailnému popisu trestného činu, pričom vyšetrovateľ sa zatiaľ vyhýba 
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spochybňovaniu týchto informácií. Počiatočným cieľom je extrahovanie čo najväčšieho 

mnoţstva detailov. Následne zaradil Geiselman (2012) dve techniky, ktoré metódu odlišujú 

od ostatných. Páchateľ je poţiadaný o náčrt a o spätné prerozprávanie priebehu trestného 

činu. Geiselman (2012) overoval efekt empiricky, zatiaľ sa však nepreukázala výrazne vyššia 

efektivita tejto metódy, pričom však jej potenciál nezavrhol. 

5.6 Špecifiká kognitívneho interview u detí 

KI s detským svedkom, jeho špecifiká, efektivita a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, má svoje 

empirické zázemie a predovšetkým v zahraničí sa mu venuje značná pozornosť. Štúdie 

ukazujú, ţe v porovnaní, napr. so štruktúrovaným interview, sa javí ako presnejšie (Larsson, 

Granhag, & Spujt, 2003; Juárez López & Sala Berga, 2010; Larsson, 2005; Verkampt & 

Ginet, 2010; McCauley & Fisher, 1995; Milne & Bull, 2002; Milne & Bull, 2003). To 

znamená, ţe detská výpoveď získaná metódou KI obsahuje vyšší počet správnych detailov 

bez navýšenia detailov nesprávnych či konfabulácií. Samozrejme je nutné mať na pamäti, ţe 

väčšina štúdií pouţíva ako stimulačný materiál videonahrávky alebo sú deti zapojené do 

hrových činností, ktoré ich nepoškodzujú, no zároveň zniţujú ekologickú validitu, pretoţe 

neobsahujú emočný náboj podobný vypätým situáciám v priebehu trestného činu. Pouţitie 

filmov a rozprávok, ako stimulačného materiálu pre následné vybavovanie, zniţuje 

ekologickú validitu o čosi viac, pretoţe sa nejedná o preţitý záţitok. Tieto informácie síce nie 

sú uloţené priamo v autobiografickej pamäti, – ako záţitky reálne preţité, sú ale stále 

súčasťou epizodickej pamäti (Plháková, 2003), takţe majú istú vypovedaciu hodnotu. 

Vzhľadom na náročnosť, a to predovšetkým časovú, je potrebné KI pre potreby 

výsluchu maloletých modifikovať tak, aby zohľadňovalo vývojové limity detí. V nasledujúcej 

kapitole sa budem venovať špecifikám vedenia tohto štruktúrovaného rozhovoru u detí a jeho 

úprave tak, aby čo najviac vyhovovala práve vývojovým nárokom. 

5.6.1 Faktory ovplyvňujúce presnosť KI u detí 

Na detailnosť a presnosť detskej svedeckej výpovede za pouţitia metódy KI má vplyv viacero 

faktorov, ktoré teraz popíšem. Venujem sa tým, ktoré boli empiricky overené v štúdiách 

zameraných na KI. 

Larsson (2005) porovnávala KI so štruktúrovaným interview – SI na skupine detí vo 

veku medzi 10. a 11. rokom. Zistila, ţe čas ako faktor vplývajúci na mnoţstvo správne 

vybavených informácií, ale aj na mnoţstvo konfabulácii, má vplyv aj pri vyuţití metódy KI. 

Platí, ţe čím dlhšia doba ubehne medzi udalosťou a výpoveďou, tým sa u dieťaťa zvyšuje 
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pravdepodobnosť výskytu väčšieho mnoţstva konfabulácií a menšieho mnoţstva správnych 

detailov. Avšak aj napriek tomu neskoršia štúdia Larssonovej a jej kol. ukázala, ţe KI má 

stále vyššie účinky ako normálne SI (Larsson, Granhag, & Spujt, 2003). 

Vek svedka zohráva značnú úlohu. U detí, v porovnaní napr. so staršími dospelými 

(Memon, Meissner, & Fraser, 2010), sa prejavuje signifikantne niţší účinok KI na 

vybavovanie tak správnych ako aj nesprávnych detailov. Rozdiely sú zrejmé nie len 

v porovnaní s dospelými, ale aj v rámci detí ako skupiny. Verfkampt a Ginet (2010) 

porovnávali skupinu predškolských detí vo veku 4-5 rokov s deťmi vo veku 8-9. Pričom 

staršie deti podávali vyčerpávajúcejšie výpovede s menším počtom chybných detailov, boli 

zároveň odolnejšie voči návodným otázkam. Percentuálne rozdiely
37

 však neboli tak výrazné. 

Je zrejmé, ţe vekové rozdiely hrajú svoju úlohu, neznamená to ale, ţe KI nemá svoje miesto 

aj u detí mladších. Presnosť a detailnosť ich výpovedí je stále vyššia za pouţitia KI ako za 

pouţitia iných metód (Verfkampt & Ginet, 2010; Milne & Bull, 2002). 

Faktory vyplývajúce z nezrelosti dieťaťa. Boli identifikované dva základné problémy, 

ktoré s pouţitím tejto metódy môţu pri výsluchu detí vzniknúť. Jednak, všeobecne 

významným faktorom u detí je snaha vyhovieť, tak ako som ju popisovala v kapitole 

o špecifikách detských svedkoch. Pri aplikácii všeobecných znalostí o mentálnej 

úrovni/úrovni myslenia detí, je moţné predpokladať, ţe aţ do obdobia abstraktného myslenia 

je pre nich inštrukcia na zmenu perspektívy, časového sledu, skoro nepochopiteľná. Preto je 

odporúčané tieto techniky vynechať a prispôsobiť rozhovor mentálnej úrovni dieťaťa (napr. 

Geiselman & Fisher, 1992; Larsson, 2005; Memon, Meissner & Fraser, 2010; Verkampt & 

Ginet, 2010). 

Vplyv prevedenia KI – vplyv vyšetrovateľa záleţí teda aj na prevedení daného 

interview, kedy efektivita metódy je závislá od schopností a skúseností vyšetrovateľa. 

Samozrejme rozhovor okrem toho ovplyvňuje jeho osobnosť ako taká. Tá je ale premennou 

kaţdého forenzného rozhovoru (McGroathy & Baxter, 2009) odhliadnuc od toho, či je, alebo 

nie je pouţité KI. Larsson (2005) na základe vlastných zistení zdôrazňuje mimoriadnu 

dôleţitosť adekvátneho tréningu osôb vedúcich KI. Očakáva sa od nich citlivý prístup 

zohľadňujúci vývojové charakteristiky dieťaťa a opatrnosť vo fáze otázok. Je potrebné mať na 

pamäti, ţe špecifické otázky môţu priniesť doplnenie potrebných detailov, zároveň však so 

                                                
37 Percentuálne rozdiely v presnosti sa pohybovali v hodnotách 97% pre vekovú skupinu 8-9 rokov a 92% pre 

vekovú skupinu 4-5 (Verfkampt & Ginet, 2010).  
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sebou môţu prinášať nárast chýb, ako to nakoniec potvrdzujú uţ niekoľkokrát prezentované 

zistenia. 

5.6.2 Modifikácie KI pre potreby práce s detským svedkom 

Spočiatku bolo pouţitie KI u detských svedkov spojené s mnoţstvom obáv. Z vývojového 

hľadiska sa logicky javila táto metóda ako príliš náročná. Navyše prax ukazuje, ţe časová 

dotácia určená na výsluch detí je často obmedzená a polícia je nútená pouţívať KI v značne 

oklieštenom časovom limite (Verkampt & Ginet, 2010). Taktieţ je obmedzená schopnosť detí 

koncentrovať pozornosť a riadiť sa zadanými inštrukciami tak dlhú dobu. Tieto schopnosti sa 

so zvyšujúcim vekom zlepšujú (Vágnerová, 2005). Práve preto viacero autorov zameralo 

pozornosť na moţnosti modifikovať KI za predpokladu, ţe jeho úspešnosť bude zachovaná 

(napr. Davis, McMahon, & Greenwood, 2005; Milne & Bull, 2002; Saywitz 1992; Verfkampt 

& Ginet, 2010). 

Verfkampt a Ginet (2010) sa zamerali na funkčnosť jednotlivých techník na vzorke detí 

od 5 do 9 rokov. U kaţdej z variácií KI v porovnaní so štruktúrovaným interview bolo 

zaznamenané väčšie mnoţstvo správnych detailov bez nárastu chýb alebo konfabulácií. Plná 

verzia KI sa v porovnaní s jeho jednotlivými časťami javila ako menej prínosná, čo len 

potvrdzuje potrebu adaptovať metódu na prácu s mladšími deťmi. Ako najúčinnejší sa ukázal 

variant zloţený z rekonštrukcie kontextu, voľnej výpovede a vybavovanie na základe 

pamäťových kľúčov – cued recall (ďalej uţ len CR). Pri porovnaní sa ukázala ako 

najefektívnejšia vzhľadom na mnoţstvo ale aj špecifickosť vybavených detailov. Po 

vynechaní techniky CR z protokolu bol zaznamenaný pokles správne vybavených detailov 

zameraných na polohu, lokalizáciu. K strate detailov o osobách došlo po vynechaní inštrukcie 

o voľnej výpovedi (Verfkampt & Ginet, 2010). Milne a Bull (2002) skúšali kaţdú zo 4 

základných mnemotechník u troch vekových skupín. Pričom ako najefektívnejšia sa ukázala 

rekonštrukcie kontextu a kombinácia voľnej výpovede. 

Odporúča sa teda (Davis, McMahon, & Greenwood, 2005; Memon, Meisnner, & Fraser, 

2010; Milne & Bull, 2002; Saywitz et al., 1992) vynechať techniky zmeny perspektívy 

a zmeny časovej následnosti. Je to predovšetkým z dôvodu úrovne mentálnych schopností, 

ktorú si tieto techniky vyţadujú. Napríklad predškolské deti nie sú schopné pohľadu na 

situáciu z inej neţ vlastnej perspektívy (Vágnerová, 2005) a preto pre nich môţe byť 

inštrukcia k zmene perspektívy nesplniteľnou. Súčasné štúdie na tému modifikácií KI zhrňujú 

Memon, Meisnner a Fraser (2010) v ich meta-analýze. Zistili, ţe sa účinky pridávania, alebo 
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odoberania častí KI v rôznych štúdiách líšia. Ich vplyv teda zatiaľ nie je úplne jasný. Sami sa 

však prikláňajú k moţnosti KI interview v pozmenenej forme u detí pouţívať. Je ale nutné 

zachovať inštrukciu o moţnosti povedať neviem, nerozumiem a nepotrebnosti fabulácii 

informácií. 

5.6.3 Praktické postupy metódy KI u detí 

Priebeh kognitívneho interview bol popísaný v kapitolách vyššie. V tejto časti budem 

k popisu KI pristupovať skôr zhrňujúco, pričom sa budem venovať zmenám a obzvlášť 

dôleţitým aspektom rozhovoru. 

Aplikáciou KI u detských svedkov rozpracovával ešte v pôvodnej publikácii 

Geiselamana a Fishera (1992) McCauley, následne v tomto istom roku Saywitz a v roku 1995 

Günter Köhnken. Tak ako u dospelých, aj pri vypočúvaní detí je úlohou vypočúvajúceho 

facilitovať proces znovuvybavovania informácií z pamäti. Je to znovu dieťa, ktoré hrá 

hlavnú úlohu a preto by mal vypočúvajúci tomuto faktu prispôsobiť aj sekvenciu otázok 

v tomto procese. Dieťa by malo byť podporované v kontinuálnom rozprávaní. Avšak pre 

niektoré môţe byť náročné samostatne viesť monológ s popisom udalosti. Stáva sa skôr, ţe 

deti čakajú na otázky a odpovedajú len skratkovito. Pričom kladenie pomocných otázok by sa 

malo objaviť len v nevyhnutných prípadoch, kedy si je vypočúvajúci úplne istý, ţe dieťa nie 

je schopné ďalej pokračovať(Jaśkiewicz-Obydzińska & Wach, 2005) Pouţité otázky by mali 

byť otvorené. Môţu tak zaktivizovať detského svedka, no zároveň sú v takejto forme 

nenávodné. 

Je známych niekoľko základných odporučení, týkajúcich sa vystupovania 

vypočúvajúcej osoby. Tieto odporúčania sú všeobecne platné pre vedenie forenzného 

rozhovoru s dieťaťom (môţeme vidieť napr. u Dušková, 2007; Davies & Westcott, 1999; 

Home office, 2000; Lamb, 2008; Wilson & Powell, 2001). Vyšetrujúci by mal sedieť 

prirodzene, prikláňať sa smerom k dieťaťu. Vyjadrovať priateľstvo, podporu a trpezlivosť. 

Pouţívať často prirodzený očný kontakt. S dieťaťom je potrebné hovoriť pomaly, v krátkych 

vetách, medzi ktorými robíme pauzy. 

Dôleţité sú taktieţ prvky aktívneho počúvania, ako napríklad tzv. „mhm“ – technika. 

Upozorňuje však na nekorektné hodnotenie výpovede dieťaťa, prípadne odmeňovanie za 

informáciu, ktorú sám povaţuje za správnu. Je však namieste dieťa chváliť za úsilie a snahu, 

ktorú pri výpovedi vynakladá. 
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Vyšetrujúci by sa mal vyhýbať rýchlym, chaotickým pohybom a štýlu reči, taktieţ 

prerušovaniu plynúcej výpovedi. Dieťa môţe v niektorých momentoch svoju výpoveď 

prerušiť. Tento jav je však normálny, ak si chce na niečo spomenúť. Práve preto je potrebné 

nechať mu čas na rozpomenutie a nevstupovať do tohto procesu, aj keď sa nám môţe 

subjektívne javiť ako dlhý. Geiselman a Fisher (1992) taktieţ odporúčajú povoliť pauzy 

v priebehu vypočúvania. Najmä v prípadoch kedy vyšetrujeme mladšie deti, ktoré sú 

rýchlejšie a jednoduchšie unaviteľné. 

McCauley (1992) zhrňuje potrebu modifikovať interview s ohľadom na rozdiely v ich 

kognitívnych schopnostiach a špecifikách sociálnej percepcie. Tieto rozdiely je moţné 

postrehnúť najmä v troch oblastiach: 

I. Deti sa cítia oveľa nepohodlnejšie v prítomnosti dospelých neznámych ľudí 

a neznámom prostredí – práve preto sa ukazuje ako veľmi dôleţitá práve prvá fáza 

nadväzovania kontaktu s dieťaťom – dieťa sa zoznámi s novým prostredím a osobou 

vypočúvajúceho. V prípade, ţe sa interview neodohráva v dome dieťaťa, vyšetrovacia 

miestnosť by mala byť prispôsobená dieťaťu. Vyšetrovateľ môţe kontakt naviazať pomocou 

tém, ktoré sú dieťaťu blízke (kamaráti, rodina, záujmy, hračky, televízia, hry a pod.), pričom 

jeho záujem o dieťa by mal byť skutočný, nie nútený a predstieraný. 

 

II. U detí je jasne nižšia úroveň jazykových schopností – čo sa môţe prejaviť jednak pri 

nepochopení otázky INT a následne pri popise udalosti. Preto by mal vyšetrujúci prispôsobiť 

a zjednodušiť ich komunikáciu. To znamená pouţiť kratšie vety a obmedziť svoju slovnú 

zásobu na úroveň zrozumiteľnú pre dieťa. Čo sa ukazuje ako naozaj významné pri 

výpovediach v prípadoch podozrenia na sexuálne zneuţívanie, kedy deti môţu pouţívať 

idiosynkretické pojmy v spojitosti s intímnymi časťami ľudského tela. Ak dieťa raz pouţije 

niektorý špecifický výraz, vyšetrujúci by ho v priebehu rozhovoru mal pouţívať tak isto. 

Deti veľmi často vytvárajú neprepracovaný a krátky popis udalosti, ktorej boli svedkom 

alebo obeťou. Vyšetrujúci môţe pomôcť dieťaťu tento nedostatok prekonať tým, ţe ho nechá 

neprerušovane rozprávať a to najmä vo fáze nadväzovania kontaktu, keď popisuje jemu 

známe udalosti, obľúbené hračky a pod. Napríklad komentárom: „ To znie zábavne, povieš mi 

o tom viac?“ „Ako sa hrá tá hra?“ Voľný popis vlastných záujmov má význam, jednak 

vzhľadom na budovanie vzťahu a za druhé dieťa vytvorí prepracovanú detailnú výpoveď 

o nejakej udalosti, ktorá v ďalšom rozhovore môţe zastávať úlohu štandardu, od ktorého je 

moţné sa odraziť. Napriek tomu, ţe je vhodnejšie, ak výpoveď vznikne na základe voľnej 
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výpovede, Saywitz (1992) poukazuje na fakt, ţe deti očakávajú a potrebujú viac priamych 

otázok. Preto by mal vyšetrujúci skúsiť dávať priamejšie, ale otvorené otázky, a aţ následne 

sa presunúť k uzavretým. 

Aj napriek veľkej snahe INT bude mnoţstvo otázok, na ktoré dieťa nebude schopné 

odpovedať. Preto je na mieste uváţiť iné prostriedky, napr. anatomické bábiky. V ich prípade 

je potrebné sledovať, či nie sú pouţívané sugestívnym spôsobom. 

Rola očakávaná dieťaťom je omnoho jednoduchšie ovplyvnená správaním 

vyšetrujúceho. Deti sú o mnoho náchylnejšie k dezinterpretácii cieľov vyšetrovateľa, čo 

môţe viesť k snahe vytvárať detaily, tak aby vyhoveli. Napríklad uţ pri opakovaní otázok 

u detí vzniká potreba meniť predošlú odpoveď. Táto zmena plynie z predpokladu dieťaťa 

o nespokojnosti INT s jeho odpoveďou (Geiselman & Padilla, 1988). U dieťaťa môţeme 

vyvolať tlak na vytváranie nových skutočností, ak ţe sa ho opakovane pýtame, či je to naozaj 

všetko, na čo si je schopné spomenúť, prípadne, či si ešte aspoň na niečo nespomenie. Tento 

tlak ale môţeme zmierniť normalizáciou. Napríklad: „ Je v poriadku, ak si uţ na nič viac 

nespomenieš. Je dôleţité pripomenúť moţnosť povedať, ţe „nevie“. Ďalšou moţnosťou je 

zistiť, či rozumie otázke a v prípade, ţe nie, tak ju preformulovať. 

 Ako je zrejmé KI má potenciál podporiť dieťa v priebehu vypočúvania a zaistiť tak 

presnú a detailnú výpoveď. Dôraz by mal byť kladený zároveň na jeho správne prevedenie, 

pretoţe je to práve kvalitne odvedený rozhovor, ktorý je u detských svedkov kľúčom 

k podaniu vierohodnej výpovedi. 

  



 

87 

 

II. Empirická časť 

6. Výskumné ciele 

V rámci empirického skúmania si autorka práce kladie otázku: „Aké sú charakteristiky 

detskej svedeckej výpovede za použitia špecifickej metódy – kognitívneho interview?“ 

Hlavným cieľom výskumu je preverenie vhodnosti vyuţiť zmienenú metódu pre účely 

vypočúvania dieťaťa predškolského veku a zmapovanie vývojovo špecifických prejavov detí 

v priebehu takto vedeného výsluchu. Pozornosť je venovaná tým špecifikám, ktoré sa môţu 

objavovať v priebehu vypočúvania aj za pouţitia iných metód. A teda majú všeobecnejšiu 

platnosť a význam pre komunikáciu s dieťaťom v rámci trestného konania. Pričom tieto 

poznatky môţu napomôcť pri koncipovaní efektívnejších postupov vypočúvania detí 

predškolského veku. 

6.1 Špecifikácia výskumných cieľov 

V rámci stanoveného cieľa práce môţeme identifikovať dve roviny výskumu. 

6.1.1 I. rovina – výpoveď z hľadiska vybraných vývojových špecifík 

I. rovina je zacielená na zmapovanie špecifík detskej svedeckej výpovede ako takej. Cieľom je 

teda identifikácia podstatných a opakujúcich sa prvkov a prejavov, vývojovo špecifických 

pre predškolské deti, zároveň však relevantných pre výsluchovú situáciu
38

 a ich následnú 

kategorizáciu. Pozornosť je venovaná špecifikám so všeobecnejšou platnosťou, ktoré by 

mohli odráţať vývojové limity a charakteristiky predškolského veku relevantné pri výsluchu 

dieťaťa. S ohľadom na hore uvedený zámer boli poloţené tieto výskumné podotázky: 

 Je možné v priebehu rozhovoru s predškolskými deťmi nájsť opakujúce sa 

prvky relevantné pre výsluchovú situáciu? 

 V ktorých oblastiach je možné tieto špecifiká zaznamenať? A akým 

spôsobom sa prejavili? 

 Je možné tieto prvky vysvetliť na základe vývojových špecifík predškolského 

veku? 

                                                
38 Je nutné zdôrazniť, ţe pojem vývojové špecifiká v sebe zahŕňa široké spektrum rôznych prejavov, ktoré je 

moţné sledovať. Práve preto bola pozornosť zameraná na oblasti relevantné predovšetkým pre výsluchovú 

situáciu. 
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6.1.2 II rovina – výpoveď z hľadiska uţitia kognitívneho interview
39

 

V II. rovine je pozornosť venovaná výsledkom rozhovorov v kontexte uţitia špecifickej 

metódy vypočúvania - kognitívneho interview na vybranej vzorke detí. A to predovšetkým 

ich forenzne významným charakteristikám, ako presnosť výpovede a kvalitatívne 

charakteristiky zapamätaných detailov. Druhá rovina má dva čiastkové ciele s nasledujúcimi 

otázkami : 

 Kvalita vybavených detailov v jednotlivých fázach KI: - 

 Aké forenzne relevantné detaily z hľadiska ich kvality si budú deti schopné 

vybaviť v jednotlivých fázach? 

 Aký charakter budú mať výpovede z hľadiska presnosti, množstva chybných 

detailov, či správnych alebo nesprávnych zmien vo výpovedi? 

 Bude možné nájsť nejaké podobnosti výpovedí u skúmanej skupiny detí? 

 

 Kvantitatívne porovnanie fáz voľnej výpovede a špecifických otázok - vzhľadom 

na nutnosť modifikácie metódy kognitívneho interview pre pouţitie u detského svedka 

(napr. Verkampt & Ginet, 2009) je potrebné v niektorých prípadoch jednotlivé fázy 

zredukovať. Preto bola poloţená otázka, ktoré z dvoch z kriminalisticko-taktického 

hľadiska najdôležitejších fáz sa javia ako efektívnejšie v zmysle presnosti? Jedná sa 

o porovnanie presnosti fázy voľnej výpovede a presnosti fázy špecifických otázok. Pre 

túto časť výskumu bola formulovaná nasledujúca pracovná hypotéza: 

Pracovná hypotéza
40

 

H1: Fáza voľného rozprávania je v popísaných detailoch presnejšia (pod presnosťou 

rozumieme pomer správnych detailov k celkovému počtu detailov), neţ fáza špecifických 

otázok. 

  

                                                
39 Výstupy tejto časti by mali slúţiť ako podklad k ďalšiemu skúmaniu tejto metódy a jej moţnej praktickej 

aplikácii v policajnej praxi. 
40 Vzhľadom na fakt, ţe vzorka je tvorená len 20 deťmi, pracujeme len s pracovnou hypotézou, ktorú by bolo 

potrebné overiť na podstatne väčšej vzorke.  
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7. Výskumná metóda 

Ďalej bude popísaný a zdôvodnený výber metódy,  postupov a jednotlivých krokov, ktoré boli 

pouţité pri zhromaţďovaní dát. 

Vo výskume bol pouţitý zmiešaný výskumný model, ktorý má prevaţne kvalitatívny 

charakter kombinovaný s kvantitatívnym overením pracovnej hypotézy. Vhodnosť 

kvalitatívneho uchopenia reality vychádza z nasledujúcich bodov. Podľa Hendla (2005) je 

určený k explorácii a popisu určitého problému, čo korešponduje s vytýčenými cieľmi. 

Pracuje s textom, pričom k popisu vyuţíva slová. Zároveň psychologické fenomény pomáha 

zachytávať v ich komplexnosti. V týchto naratívnych dátach hľadá pomocou interpretatívnej 

metódy témy a pravidelnosti (Hendl, 2005). 

V našom prípade je výskum ďalej doplnený o verifikáciu pracovnej hypotézy 

pomocou kvantifikovaných dát, preto v tomto prípade nie je moţné hovoriť o čisto 

kvalitatívnom ale o zmiešanom/kombinovanom výskume (Hendl, 2005; Plichtová, 2002). 

Pouţitý špecifický typ rozhovoru - kognitívne interview je z hľadiska zberu dát, jeho 

viazanosti na typ a poradie pouţitých otázok chápané ako metóda pološtruktúrovaného 

rozhovoru, ktorému predchádzala stimulácia detí podnetovým materiálom. V našom 

prípade animovaným príbehom. Takto zozbierané dáta boli ďalej podrobené kvalitatívnej 

analýze vyuţívajúc metódy viazané na tzv. „grounded theory“. 

Voľbe tohto modelu predchádzala úvaha o niekoľkých alternatívach uchopenia témy 

detských výsluchov. Jednak je tu moţnosť kvalitatívnej analýzy reálnych vypočúvaní, ktoré sú 

však veľmi ťaţko dostupné a nie je v nich vyuţívaná nami sledovaná metóda kognitívneho 

interview. Zároveň moţnosti ako kontrolovať presnosť výpovede, sú obmedzené (správnosť 

zmienených detailov je len ťaţko overiteľná). 

Druhou moţnosťou je analýza rozhovorov simulujúcich vypočúvanie. Ako stimulačný 

materiál je v takých prípadoch moţné pouţiť videonahrávku alebo modelovú situáciu. 

Odkrýva sa tak moţnosť okrem iného sledovať aj presnosť a detailnosť výpovede. 

V závislosti na spôsobe stimulácie nám stúpa alebo klesá ekologická validita. Tú zvyšuje 

pouţitie tzv. „to-be-remembered – events“- modelových situácií, v priebehu ktorých sú deti 

priamymi účastníkmi. Takto koncipovaný model má dve výhody. Dochádza k ukladaniu 

záţitku do autobiografickej pamäte tak, ako tomu je aj u svedkov reálnej trestnej činnosti 

(Eysenck & Keana, 2008). Zároveň dieťa modelovú situáciu istým spôsobom preţíva a teda 
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do istej miery zachytáva vplyv emócií. Tie, ale v rámci zachovania etiky výskumu, nemajú tak 

negatívny náboj ako v reálnej situácii (Verkampt & Ginet, 2009). 

Niţšia ekologická validita je spojená s pouţitím stimulácie pomocou videozáznamu. 

Výhodou tohto modelu je menšia časová a organizačná náročnosť, moţnosť prezentácie 

nemennej podnetovej situácie ľubovoľnému počtu detí a moţnosť kontroly presnosti výpovede. 

Nevýhodou je práve zníţená ekologická validita. Oba modely, vzhľadom na citlivosť cieľovej 

skupiny, dodrţujú hranice etického výskumu a podnetový materiál či situácia je pre deti 

príťaţlivá. Práve tento model bol zvolený v predkladanej práci. Dôvodom bola potreba 

kontrolovať presnosť výpovede a moţnosti, ktoré boli ponúknuté predškolskými 

zariadeniami. 

V nasledujúcich podkapitolách bude detailnejšie popísané oboznámenie sa s metódou KI, 

modifikácia rozhovoru, výber a prezentácia podnetového materiálu ale aj priebeh samotných 

rozhovorov. 

7.1 Prípravná fáza 

Samotným rozhovorom s predškolskými deťmi predchádzalo niekoľko krokov. 

 V prvom kroku bolo nutné detailne sa oboznámiť s metódou KI. V zahraničí je moţné 

absolvovať niekoľkodňový tréning (väčšinou okolo 2 aţ 3 dní), ktorého cena sa pohybuje 

pribliţne od 520£ a viac. Absolvovanie takéhoto kurzu bolo teda finančne nedostupné. 

 V rámci prípravy bolo zvolené samoštúdium, pričom ako zdroj vyuţívala 

predovšetkým pôvodný manuál Fishera a Geiselmana (1992), manuály dostupné na 

internete (napríklad Manuál Iowskej univerzity vytvorený Gordnom Willisom, manuál 

vytvorený pre The Air University Shaferovou a Lohsenovou), dostupné audio lekcie 

prednášané Dr. Becky Milne z University of Portsmouth (dostupné z 

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/becky-milne-explains-the-cognitive-

interview), v neposlednej rade to boli na internete voľne dostupné videonahrávky príkladov 

vedenia kognitívneho interview (napríklad nahrávka vytvorená organizáciou WISE 

Workplace https://www.youtube.com/watch?v=3HwcMEwgWqQ; detailný popis na odkaze 

https://www.youtube.com/watch?v=jyMLDN9UOrE ). 

 Ďalším predpokladom pre zvládnutie úlohy viesť rozhovor s dieťaťom je autorkina 

trojročná prax na krízovej linke pre deti. Ciele rozhovorov sa samozrejme vo všeobecnosti 

líšia. Zhodujú sa však v niektorých technikách a to predovšetkým nadväzovanie vzťahu – 

raportu, vytváranie priestoru pre emócie (ktoré by mohli blokovať pamäťové výkony, čo je 

dôleţité v prípade KI), technika kladenia otvorených otázok. 

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/becky-milne-explains-the-cognitive-interview
http://www.open.edu/openlearn/body-mind/psychology/becky-milne-explains-the-cognitive-interview
https://www.youtube.com/watch?v=3HwcMEwgWqQ
https://www.youtube.com/watch?v=jyMLDN9UOrE
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 Samozrejme ideálne by bolo absolvovanie kurzu s moţnosťou spätnej väzby 

a odborného vedenia. Vzhľadom na moţnosti bol volený popísaný variant prípravy. 

Druhým krokom bolo oslovenie predškolských zariadení. Po vytvorení postupu, ktorý 

mohol byť prezentovaný prípadným záujemcom o participáciu na výskume, bol nadviazaný 

kontakt s predškolskými zariadeniami. Výber predškolského zariadenia bol 

oportunistický, vzhľadom na náročnosť nadviazania spolupráce. Predškolským zariadeniam, 

väčšinou na základe odporučenia kontaktnej osoby, bola zaslaná emailová ţiadosť 

o participáciu na predkladanom výskume. Takto boli oslovené štyri materské škôlky (3 na 

Slovensku a 1 v Českej republike). 

Spolupráca, za spoločne dohodnutých podmienok, bola nadviazaná s jedným z 

predškolských zariadení na Slovensku. Podmienkou bolo udelenie povolenia k výskumnej 

činnosti v predškolskom zariadení od Mestského úradu mesta Banská Bystrica, zaškolenie 

v bezpečnosti pri práci (taktieţ organizované MÚ Banská Bystrica), vybavenie 

potravinárskeho preukazu (nutnosťou bolo teda lekárske vyšetrenie vypočúvajúcej osoby). 

S riaditeľkou predškolského zariadenia bol dohodnutý ďalší priebeh a prezentovaná pribliţná 

štruktúra rozhovorov, ďalej predbeţný časový harmonogram jednotlivých premietaní 

a individuálnych rozhovorov. Na základe čoho boli dohodnuté konkrétne termíny premietania 

a špecifikované materiálne a priestorové moţnosti materskej škôlky. 

7.2 Postup výskumu 

Postup bol rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze bolo deťom ako stimulačný materiál 

premietnuté animované video. Premietaniu nepredchádzala ţiadna špeciálna inštrukcia. 

Pedagógovia alebo samotná vyšetrujúca osoba im vysvetlila, ţe sa spolu pozrú na rozprávku 

a neskôr sa o nej porozprávajú s jednou pani. 

V druhej fáze došlo k samotným rozhovorom. Podmienky jednotlivých fáz popisujem 

ďalej. 

7.2.1 Výber stimulačného materiálu 

Stimulačným materiálom myslíme animovaný videopríbeh, ktorý bol predmetom rozhovorov. 

Materiál bol vybraný tak, aby deti nemohol nijakým spôsobom poškodiť alebo traumatizovať. 

To znamená, ţe bola dôleţitá nezávadnosť videa. 

Druhým dôleţitým aspektom bola dĺžka videonahrávky. Autorka sa snaţila vybrať 

príbeh tak, aby obsahoval dostatočné mnoţstvo rôznych detailov, ale nepresahoval dĺţku 

desiatich minút. Premietaný animovaný príbeh mal teda dĺţku 7 minút 41 sekúnd. 



 

92 

 

Video bolo vybrané tak, aby obsahovalo kvalitatívne odlišné druhy detailov relevantné 

v priebehu vyšetrovania trestnej činnosti. A teda malo obsahovať rozdielne osoby (vek, 

tvárové, telové a iné špecifické detaily), objekty (pouţívané nástroje, objekty dotvárajúce 

prostredie, objekty dôleţité pre dej), miesta (miesta, kde sa dej odohrával), akcie (vrátane 

interakcií). 

Video je moţné vzhliadnuť na https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY. 

7.2.2 Časový odstup 

Vzhľadom k tomu, ţe k najväčšiemu úbytku informácii u detí dochádza okamţite po udalosti 

(Blandón-Gitlin & Pezdek, 2009), bola riešená otázka časového odstupu medzi zhliadnutím 

podnetového materiálu a rozhovorom. Rozhovory preto prebiehali s 2 až 3 dňovým 

odstupom. Keďţe nebolo moţné vypočuť všetky deti v jeden deň, bol zvolený tento časový 

odstup, kedy rozdiely v mnoţstve zabudnutého materiálu nie sú tak markantné. 

7.2.3 Podmienky rozhovoru 

V druhej fáze pristúpila autorka k samotným semi-štrukturovaným rozhovorom, ktoré mali 

simulovať špecifickú sociálnu situáciu – výsluch. Boli koncipované tak, aby spĺňali 

podmienky metódy kognitívneho interview, vytvoreného Fisherom a Geiselmanom (1992) 

(viď 5. kapitola). Táto metóda nie je medzi českými a slovenskými odborníkmi neznámou. 

Na Slovensku ju detailnejšie rozpracováva Kubík (2012), no v praxi nie je veľmi etablovaná. 

Naopak v zahraničí sa vyuţíva pomerne často, pričom sa v modifikovanej podobe ukazuje 

ako veľmi funkčná aj u detských svedkov (napr. Milne & Bull, 2002; Milne & Bull, 2003; 

Larsson, 2000). Metóda bola upravená vzhľadom na potreby pouţitia u predškolských detí. 

V nasledujúcej časti popíšem modifikáciu kognitívneho interview. 

Modifikácia kognitívneho interview. Ako vyplýva z teoretickej časti, v praxi je 

beţné, ţe je kognitívne interview prispôsobené detskému svedkovi. Dôvodom je časová 

náročnosť metódy, čo nekorešponduje s limitovanou schopnosťou dieťaťa sústredene 

pracovať (Verkampt & Ginet, 2010, Vágnerová 2005). To znamená, ţe je nutné pôvodnú 

verziu skrátiť. A to o techniky presahujúce detské rozumové schopnosti. Dieťa 

v predškolskom veku nie je schopné vnímať situáciu z perspektívy iného človeka, zároveň mu 

robí problémy premýšľať nad dejom retrospektívne. Preto boli vynechané techniky zmeny 

perspektívy a zmeny časovej následnosti (Davis, McMahon, & Greenwood, 2005; Memon, 

Meisnner, & Fraser, 2010; Milne a Bull, 2002; Saywitz et al., 1992) 

https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY


 

93 

 

Naopak po vzore Verkampta a Gineta (2010) a Larssona (2005) boli zaradené techniky 

nadväzovanie vzťahu, rekonštrukcie kontextu a voľnej výpovede. Tak ako v pôvodnom 

návrhu KI nasledovala fáza  špecifických otázok, zhrnutie a uzatvorenie rozhovoru. 

Orientačnú štruktúru semi-štrukturovaného rozhovoru prikladá autorka ako Prílohu 1 – 

Osnova semi-štruktúrovaného interview. 

Ďalšie podmienky kognitívneho interview. Rozhovory boli vedené vţdy tou istou 

vypočúvajúcou osobou v snahe limitovať premenné na strane vypočúvajúceho. Druhým 

dôvodom bola náročnosť získania povolení a nutnosť oficiálneho preškolenia pre vstup do 

priestorov materskej škôlky. 

Fyzické podmienky. Rozhovory boli vedené v známom a bezpečnom prostredí 

predškolského zariadenia. Konkrétne v miestnosti určenej na spávanie, kde boli pre potreby 

výskumu vyčlenené dve kreslá a stolička. Toto prostredie malo niekoľko výhod. Známosť 

prostredia dieťaťu poskytovala pocit bezpečia, moţnosť naviazať prvotný kontakt 

prostredníctvom prezentácie „svojho prostredia“ vypočúvajúcej, zároveň nevznikala akútna 

potreba explorovať prostredie nové. Z kapacitných dôvodov nebolo moţné zabezpečiť 

miestnosť, kde by neprechádzali zvuky z okolia a preto v niektorých prípadoch mohlo dôjsť 

k odkloneniu pozornosti dieťaťa iným smerom. Tieto prípady neboli časté a rozhovory 

prebiehali väčšinou bez prerušovania. 

 Trvanie rozhovoru. Rozhovory trvali pribliţne od 20 do 30 minút. Hovor bol 

ukončený v prípade, ţe: 

 boli prejdené všetky vytýčené fázy, 

 dieťa samo poţiadalo o ukončenie rozhovoru, 

 boli na dieťati zjavné známky únavy (ako napríklad zvýšená motorická činnosť, časté 

odbiehanie od témy, či neschopnosť sa ďalej sústrediť na poloţené otázky). 
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8. Výskumná vzorka 

Vzorka je tvorená deťmi predškolského veku v rozmedzí od 4 do 6 rokov. Táto veková 

kategória bola vybraná zámerne. Ide o špecifickú, intraindividuálne veľmi rozmanitú vekovú 

skupinu, ktorá kladie na prácu vyšetrovateľov vysoké nároky. Zároveň je u nás tejto vekovej 

skupine, v kontexte výsluchovej situácie, venovaná malá výskumná pozornosť. Spodná 

hranica bola určená na základe predpokladu, ţe detské spomienky sú jasné, presné a trvalé 

pribliţne od 3 rokov života dieťaťa (napr. Fivush, 2002). 

Celkovo bolo uskutočnených 30 rozhovorov. Z toho štyri rozhovory boli pouţité na 

testovanie vhodnosti modifikovanej štruktúry KI pre tento účel. 1 rozhovor bol vyradený na 

základe nízkej kvality audionahrávky. 1 rozhovor bol vyradený pre moţnú prítomnosť 

poruchy pozornosti
41

 u daného dieťaťa. Pre potreby tohto výskumu by takýto prípad mohol 

výsledky skresľovať. Štyri deti boli z výskumu vylúčené, pretoţe v priebehu rozhovoru bolo 

zistené, ţe po zhliadnutí videa spoločne s pedagógom o príbehu diskutovali. Na rozdiel od 

ostatných ţiakov došlo k upevňovaniu informácií, ich výkony by teda mohli výsledky 

skresliť. 

Spracovaných bolo nakoniec 20 semi-štruktúrovaných rozhovorov s deťmi 

navštevujúcimi predškolské zariadenie v oblasti so strednou socioekonomickou triedou 

obyvateľstva. Práca s touto vekovou skupinou je veľmi citlivá a predškolské zariadenia sa 

snaţia zabezpečiť ich maximálnu ochranu. To sa podpísalo aj na ochote materských škôl 

spolupracovať na výskume. Vzhľadom na neľahký prístup k tejto vekovej skupine, nebolo 

moţné uplatniť ţiadny z postupov náhodného výberu. Výber bol preto čisto oportunistický. 

A to tak na úrovni výberu materskej školy, ako aj na úrovni ţiakov predškolského zariadenia. 

Čím samozrejme vzorka stratila na reprezentativite. 

                                                
41 Výskyt poruchy pozornosti je v praxi moţný a v zahraničí je takto špecifickým, detským svedkom venovaná 

väčšia pozornosť (napr. Henry, Bettenay, Daniel, & Carney, 2011). 
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Kritériom prijatia do výskumu bol informovaný súhlas rodičov. Podpisom tak potvrdili 

súhlas s účasťou ich dieťaťa na výskume. Vzhľadom na fakt, ţe podpisový hárok obsahuje 

menný zoznam je v záujme ochrany anonymity detí k nahliadnutiu len u autorky práce. 

V Prílohe č. 2 – Ţiadosť o informovaný súhlas rodičov je však doloţená ţiadosť 

o informovaný súhlas. 

 

8.1 Charakteristiky detí 

 4 roky 5 rokov 6 rokov 

dievčatá 4 5 0 

chlapci 5 4 2 

Tabuľka 1 – Vek a pohlavie detí 
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9. Zber dát 

Zber dát prebiehal v dvoch fázach. Zúčastnili sa ho 3 triedy ţiakov. Deti z jednej triedy videli 

animovaný príbeh skupinovo vţdy v ten istý deň v známom prostredí. 

Animovaný príbeh bol premietaný v priestoroch prislúchajúcich danej triede tak, aby 

kaţdé dieťa na obrazovku dobre videlo. Pred premietaním došlo k predstaveniu 

vypočúvajúcej osoby a deti boli len veľmi stručne informované o ďalšom dianí. V priebehu 

premietania podnetového materiálu pozerali všetky deti spoločne bez rozdielu udelenia 

súhlasu na participácii na výskume. To znamená, ţe bola navodená beţná atmosféra 

školského dňa. 

V druhej fáze prišla vypočúvajúca osoba s časovým predstihom, kedy bola deťom 

znovu predstavená a bolo pripomenuté spoločné pozeranie videonahrávky. Deti mali moţnosť 

sa na čokoľvek spýtať, či sa s vypočúvajúcou zahrať. Pričom po kladnej reakcii na jej osobu 

sa prešlo k  rozhovorom. 

Samotné rozhovory uţ prebiehali individuálne s ohľadom na dodrţanie stanoveného 

časového odstupu v miestnosti vyčlenenej k tomuto účelu. S kaţdým dieťaťom boli prejdené 

jednotlivé fázy kognitívneho interview. 

Len v jednom prípade bol rozhovor po čase prerušený z dôvodu neschopnosti dieťaťa 

udrţať pozornosť pri zadanej úlohe a sústredene pracovať. 

 Rozhovory boli zaznamenávané na diktafón ktorý bol umiestnený na viditeľnom 

mieste tak, aby čo najlepšie zachytával detské odpovede. Jeho účel bol dieťaťu vysvetlený 

hravou formou tak, aby ho bolo schopné pochopiť. Taktieţ mu bolo vysvetlené zapisovanie 

poznámok v priebehu rozhovoru. 

Samotné rozhovory trvali rôzne dlho, v časovom rozmedzí od 12 do 27 minút, 

v súlade s podmienkami stanovenými autorkou vyššie. 
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10. Spracovanie získaných dát 

Zdrojom materiálu k analýze boli v oboch úrovniach audiozáznamy
42

 rozhovorov 

simulujúce výsluchovú situáciu. Tematicky sa venovali zhliadnutému, krátkemu, 

animovanému filmu, vďaka čomu bolo moţné zhodnotiť pravdivosť jednotlivých informácii v 

deťmi poskytnutej výpovedi. 

Rozhovory boli prepísané do formy literárneho prepisu, ktorý je prepisom doslovným so 

zachovaním všetkých, aj nespisovných, výrazov (Hendl, 2005). Táto forma bola vybraná 

zámerne, aby boli zachované všetky pôvodné podoby komunikácie – reálne pouţívané 

výrazy, celkový charakter popisov bez logických doplnkov. Dôvodom tejto voľby je jeden z 

cieľov – analýza špecifík detskej výpovede. Iná forma prepisu by totiţ mohla tieto špecifiká 

prekryť. 

Na prepisovaní rozhovorov sa podieľali dve študentky FF UK v rámci predmetu „Účast 

na psychologickém výskumu“ a jedna neštudujúca osoba. Inštruované boli k doslovnému 

prepisu. Bola pouţívaná normálna abeceda. Jedinou dohodnutou značkou bolo označenie 

ticha - (...). 

Transkripcia prebiehala bez predošlého vtiahnutia do problematiky či zhliadnutia 

premietanej rozprávky, s cieľom neovplyvniť proces prepisu. Študentkám bola v prípade 

záujmu ponúknutá moţnosť následného prebratia metódy kognitívneho interview aj zámer 

diplomovej práce. 

Vzhľadom k cieľom a zvolenej výskumnej metóde boli k práci so získanými dátami 

vyuţívané metódy viazané na tzv. „grounded theory“ alebo tieţ zakotvenú teóriu. Jedná sa 

o stratégiu vytvorenia teórie z existujúcich dát, teda induktívnym spôsobom, bez pouţitia 

vopred stanovených hypotéz (Disman, 2008). Zámerom tohto kvalitatívneho prístupu je návrh 

teórie pre fenomény v určitej situácii. Vznikajúca teória je potom zakotvená v dátach 

získaných v priebehu štúdie (Hendl, 2005). Autorka upozorňuje, ţe sa nesnaţí o vytvorenie 

teórie, ale o zachytenie a pomenovanie psychologických fenoménov, ich súvislostí 

a vzájomnú previazanosť. 

Prepísaný materiál bol teda systematicky analyzovaný v programe Atlas.ti., vďaka 

ktorému bolo moţné kódovanie a kategorizácia textu. Tento program je zaloţený na prístupe 

                                                
42 Do úvahy pripadal aj videozáznam, ktorý by poskytol moţnosť analýzy neverbálnej komunikácie, alebo 

identifikáciu prejavov únavy, či stratu pozornosti. Získať povolenie deti nahrávať by však bolo veľmi náročné, 

preto zostala autorka pri audionahrávkach. 
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„grounded theory“ a teoretickom kódovaní podľa Staussa a zaraďuje sa do skupiny „code-

based theory builders“ (skupiny programov vytvárajúcich teórie zaloţené na kódovaní)  

(Heller, 2004). Plichtová (2002) vidí výhody v grafickom zobrazení vzťahov a súvislostí 

medzi jednotlivými kódmi. Okrem toho je moţná rýchla orientácia v dátach návratom ku 

konkrétnym podobám kódov. 

 Kódy môţu byť priradené jednotlivým slovám, ale aj celým vetám či popisom. 

Stanovené kódy je moţné zoskupovať do kategórií alebo „rodín“. V rámci grounded theory je 

moţné vyuţiť tri druhy kódovania. Prvým druhom je tzv. otvorené kódovanie. Ako ho 

popisuje Hendl (2005), ide o „prvý prechod dátami“, kedy sú lokalizované témy, ktorým sa 

priraďujú kódy. Kódy sa zoskupujú do kategórií, ktoré majú postupne stále vyššiu mieru 

abstrakcie. Nasledovné axionálne kódovanie, ktoré vyuţíva kódy a kategórie stanovené 

v predchádzajúcom otvorenom kódovaní, vedie výskumníka k úvahám o príčinách, 

dôsledkoch, podmienkach, interakciách, stratégiách a procesoch. 

 Autorka tohto výskumu v priebehu analýzy dát postupovala nasledovne. V prvom 

kroku bola pozornosť venovaná všetkým dôleţitým prvkom a to tak z hľadiska vývojových 

limitov ako aj z hľadiska pouţitia KI. 

Analýza dát z hľadiska vývojových špecifík. Kódy týkajúce sa vývojových špecifík boli 

ďalej zoskupené do všeobecnejších kategórií (zoznam všetkých kódov viď Príloha č.3 - 

Zoznam všetkých kódov
43

). Pozornosť bola venovaná tým, ktoré sa javia ako dôleţité 

z hľadiska výsluchovej situácie, zároveň sa vyskytli v rozhovore viac-krát. Na základe 

teoretickej časti boli teda vopred stanovené dve oblasti záujmu, ktoré sú v súlade s cieľmi 

výskumu. A to oblasť kognitívneho vývoja a rečových schopností a oblasť sociálnych 

schopností. Jednotlivé kódy z týchto oblastí záujmu boli následne zoskupené do 

nadradenejších kategórií a to: 

 Oblasť kognitívneho vývoja a rečových schopností 

- Charakter pamäťových stôp: boli sledované kvalitatívne charakteristiky týkajúce sa 

osoby, objektu, akcie, lokality. 

- Oblasť verbalizácie spomienok: zameriavala sa na schopnosť dieťaťa verbálne 

uchopiť dej, pouţívanie zloţitejších gramatických javov, vlastných špecifických 

                                                
43 V práci nie sú prezentované všetky sledované kategórie, a to z dôvodu plánovaného rozširovania práce. 
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prvkov reči, ďalej bol sledovaný charakter popisov (jednoduchosť, fragmentárnosť, 

alebo elaborovanosť). 

- Pozornosť
44

: boli sledované, moţné prejavy straty pozornosti
45

. 

 Oblasť sociálnych zručností 

- Schopnosť„odporu“: pod touto oblasťou sa sleduje, či sa budú vyskytovať odpovede 

„nie“, prípadne „neviem“, „nepamätám si“. 

- Iniciatívnosť:  v zmysle interakcie s vyšetrujúcou osobou. 

- Snaha o sebaprezentáciu: v zmysle prezentácia vlastných zručností, schopností, 

vedomostí. 

- Iné prejavy: zachytenie iných prejavov, ktoré sú dôleţité vzhľadom na vyšetrovaciu 

situáciu (napr. sociálna desirabilita, či konformita). 

V ďalšom kroku boli všeobecnejšie kategórie zoskupované do tzv. „rodín“, ktoré 

prezentujú skupiny kategórií, v ktorých autorka predpokladá určité vzťahy alebo 

vzájomné súvislosti. Tie sú prezentované ďalej vo výsledkoch. 

 Analýza dát z hľadiska použitej metódy KI. V druhom kroku boli oddelené 

dáta týkajúce sa kvalít pamäťových obrazov, pretoţe sa predpokladá, ţe tieto súvisia 

s pouţitím metódy KI. 

Kaţdému sledovanému detailu relevantnému z hľadiska vyšetrovania trestnej činnosti 

bol priradený kód. Jednotlivé detaily boli postupne zlučované a zoskupené do štyroch 

základných skupín. A to detaily týkajúce sa osôb, objektov, akcií a lokality. Špeciálny 

prípad tvoria skupiny - osoby a objekty. Aby sa v rámci zoskupovania nezotrel rozdiel 

medzi jednoduchým pomenovaním osôb (v tomto prípade postáv príbehu) alebo objektov 

(predmety dovárajúce príbeh) a popisom ich špecifických vlastností, boli detaily týkajúce 

sa týchto skupín rozdelené. Preto u osôb bolo sledované, či sa jednalo o tvárové, alebo 

telové detaily, prípadne iné, do týchto kategórií nespadajúce charakteristiky. Obdobný 

postup bol pouţitý pri detailoch vzťahujúcich sa k objektu, kde rozlišujeme pomenovanie 

detailu a výpoveď o konkrétnej charakteristike daného objektu. Následene boli kódy 

rozdelené a porovnané vzhľadom k ich výskytu v jednotlivých fázach výskumu. 

                                                
44 Pozornosť v zmysle jej orientácie v priebehu vnímania stimulašného materiálu, sa odzrkadlí uţ 

v kvalitatívnej analýze vybavených detailov. 
45 Je nutné podotknúť, ţe zdrojom dát sú audionahrávky, ktoré na rozdiel od videonahrávok neposkytujú 

moţnosť sledovať neverbálne prejavy, analýza o ne bude teda ochudobnená. Táto neodmysliteľná súčasť 

komunikácie, môţe byť námetom pre ďalšie vedecké štúdie.  
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Zatiaľ čo pod rozbor vybraných vývojových špecifík spadajú kódy z celej dĺţky 

rozhovoru, rozbor výpovede z hľadiska vyuţitia kognitívneho interview čerpá len z fázy 

voľnej výpovede a fázy špecifických otázok. 

 V poslednom kroku bola prostredníctvom programu MS Excel 2010 a jeho 

matematických funkcií vypočítaná presnosť výpovede kaţdého probanda vo fáze voľnej 

výpovede a fáze špecifických otázok. Pod presnosťou je myslený pomer správnych 

detailov k celkovému počtu detailov. Následne za pomoci štatistického programu SPSS - 

verzia 20, došlo k  porovnaniu presností jednotlivých fáz. 
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11. Výsledky 

V nasledujúcej časti sú prezentované výsledky rozdelené do troch formálnych okruhov, podľa 

stanovených výskumných cieľov a otázok. Prvá časť je zameraná na vývojové špecifiká 

a limity vypočúvania detského svedka. Druhá analyzuje výpovede detí z danej vzorky 

v kontexte kognitívneho interview. Posledný, tretí okruh sumarizuje autorkine subjektívne 

pozorovanie správania detí a postrehy z celého priebehu kontaktu s nimi. 

11.1 Analýza výpovede z hľadiska vybraných vývojových špecifík 

V nasledujúcej časti sú prezentované výsledky analýzy detských prejavov, ktoré je moţné 

vztiahnuť k ich vývojovým limitom. Tak v oblasti kognitívnych schopností ako aj v oblasti 

sociálnych zručností bolo moţné identifikovať opakujúce sa prvky, ktoré boli zoskupené do 

nadradenejších kategórii a rodín. 

Je moţné domnievať sa, ţe tieto vývojové špecifiká môţu mať vplyv tak na 

výsluchovú interakciu, ako aj výslednú kvalitu výpovede. Výsledky zistení sú podľa 

vzájomných súvislostí rozdelené do dvoch tematických skupín a to na limity vychádzajúce 

z kognitívnych procesov a na limity vychádzajúce z oblasti sociálnych schopností. 

Analýza je doplnená konkrétnymi formuláciami tak, aby si čitateľ mohol vytvoriť 

predstavu o charaktere analyzovaných výpovedí. Časti dialógu sú označené kurzívou. 

Skratkou „Z“ je označená vyšetrujúce osoba, skratkou „D“ je označené dieťa. Keďţe sa jedná 

o výskum kvalitatívny, sú dáta interpretované uţ v kapitole o výsledkoch. 

11.1.1 Limity prejavujúce sa v kognitívnej oblasti 

Identifikované limity v kognitívnej oblasti boli rozdelené na tie – týkajúce sa rečových 

schopností a tie – týkajúce sa pozornosti: 

 Charakteristiky výpovede z hľadiska rečových schopností. Na limity rečových 

schopností, tak ako ich chápu aj iní autori (napr. Larsson, 2005; Saywitz, 2002, Vágnerová, 

2005), je moţné nahliadať v dvoch rovinách. A to ako na limity vychádzajúce zo schopnosti 

porozumieť a na limity vychádzajúce zo schopnosti verbalizovať vlastné spomienky. 

Limity vychádzajúce zo schopnosti porozumieť. Uţ to, ţe dieťa odpovedá na 

poloţenú otázku adekvátne jej obsahu, poukazuje na fakt, ţe rozumie, čo sa vyšetrujúca osoba 

pýta. V tejto oblasti sa neobjavili výraznejšie nápadnosti. Rozhovory prebiehali plynule a deti 

odpovedali adekvátne obsahu poloţených otázok. 
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 Markantnejšie boli limity v oblasti verbalizácie vlastných spomienok. V tejto oblasti 

bolo moţné identifikovať niekoľko početnejších kategórií, ktoré môţu mať význam z 

hľadiska výsluchu a ich popis môţe byť nápomocný pri nastavení realistických očakávaní 

vyšetrovateľa. 

Obrázok 3 – „Kategórie spadajúce do skupiny jazykových špecifík“ schematicky 

zobrazuje jednotlivé kategórie limitov, ktoré boli zachytené v priebehu kódovania. Jednotlivé 

obdĺţniky zobrazujú všeobecnejšie kategórie. Prvý číselný údaj v zátvorke hovorí o tom, 

koľkokrát sa daný kód vyskytol vo všetkých rozhovoroch. Druhý číselný údaj vypovedá 

o mnoţstve väzieb, s ktorými je daný kód spojený. 

Samozrejme, tak ako u ostatných schém, aj u tejto je zoskupenie a kategorizovanie len 

námetom a logickou úvahou autorky. Vytvorené vzťahy a jednotlivé kategórie by mali byť 

ďalej preverené. 

 

 

Obrázok 3 – Kategórie spadajúce do skupiny jazykových špecifík 

Jednotlivé kategórie boli zoskupené do spoločnej rodiny - jazykové špecifiká, tie 

obsahujú tri podskupiny spojené vzájomnými väzbami. Ako je zrejmé z názvu, jedná sa 

o kategórie tematicky viazané na rečové schopnosti. Zrejmé sú tri skupiny a to: 

1. skupina - nesprávne pouţitie slova (buď jeho významu alebo tvaru), ktoré sa 

v priebehu rozhovorov vyskytlo spolu 38-krát. Pričom do týchto kategórií boli zahrnuté 

nesprávne pouţité slová z hľadiska ich významu alebo formy, ktoré by mohli skresľovať 

informáciu podávanú vo výsluchovej situácií. Napríklad: 

==

==

==

==

==

==

==

CF:jazykové
špecifiká

pripodobňovanie
{16-2}

neverbálne prejavy
{2-2}

nesprávne použitie
slova - význam
{14-1}

vyjadrovacie limity
{54-2}

demonštrácia deja
{5-2}

detská mluva {22-2}

chaotický popis
{26-2}

nesprávne použitie
slova - tvary {14-1}
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1. Z: „…a ako si videl, ţe bol smutný a nahnevaný?“, D: „lebo si si to zapamätal“ (nesprávne 

pouţitý tvar zámena) 

2. Z: „Búdky? Aha. Tak takéto samé búdky aţ hore“, D: „až dlhý strom“(nesprávne pouţitý 

tvar slova). 

Príklad kombinácie rôznych druhov limitov jazykových špecifík: nesprávne pouţité 

významy i tvary slov, čím vzniká dojem chaotického popisu, 

Z: „... a ona je mladšia alebo staršia?“ 

-D: „(...) narodila sa (...) Dominika narodila môjho ocka“ 

-Z: „Dominika narodila tvojho ocka? Tak tomu nerozumiem. Dominika je tvoja babka?“ 

-D: „Nie, moja sestra, babku mám v Ľupči a na Fončorde“ 

-Z: „A ako Dominika narodila tvojho ocka?“ 

-D: „Neviem, ja som ich nevidela, ja som bola vajíčko“ 

-Z: „Jáj, takţe Dominika je staršia sestra?“ 

 Nesprávne pouţívané slová, môţu komunikáciu s dieťaťom komplikovať. Dochádza 

k predlţovaniu času vypočúvania, pretoţe je nutné vyjasniť si obsah. Poole a Lamb (1998) 

však nedoporučujú dieťaťu slová napovedať, mohlo by to pôsobiť návodne. Je moţné sa 

dieťaťa spýtať otvorenou otázkou: „ako to myslíš?“, alebo „čo znamená.....?“. Poprípade 

zistiť konkrátny význam uzavretou otázkou. S tou je spojené isté riziko, ţe dieťa nebude 

neslúhlasiť, avšak napr. v príklade uvedenom vyššie sa táto tendencia neprejavila. Zároveň sa 

za pouţitia tejto technik na danej vzorke ukázalo, ţe odpovede nie, alebo neviem, niesú 

ojedinelým javom (viď Obrázok 4 – Schéma početností rodiny „Vyjadrenia nesúhlasu, alebo 

neznalosti“). 

 2. skupina – chaotický popis, vyjadrovacie limity, detská mluva je z hľadiska 

početností najväčšou skupinou. Zahŕňa v sebe komplexnejšie popisy s väčším mnoţstvom 

chýb v dôsledku nedostatočne rozvinutej slovnej zásoby, zle pouţívaných tvarov alebo 

gramatických javov. Popisy sú charakteristické nejasnosťou a fragmentárnosťou. Je dôleţité 

zmieniť, ţe často dochádza k prekrývaniu jednotlivých kategórií v rámci jedného celku (vety, 

odstavca). Častejšie sa vyskytujú vo fáze voľnej výpovede, kedy dieťa popisuje celistvejšie 

pasáţe, zamerané na priebeh udalostí. Ďalej uvádzam príklady takýchto popisov. 

- D: „... lebo mal také pazúre.“; Z: „Pazúre mal? Ten jeţko?“; D: „Uhm“; Z: „Aha. Kde mal 

tie pazúre?“; D: „Na chrbte.“ (popis dievčaťa s výraznými vlasmi, inými deťmi 

hodnotenými ako napríklad strapaté, rozcuchané; jazykové limity) 
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D: „Mám slepé oči.“; Z: „Máš slepé oči? Čo to znamená?“; D: „Ţe nikdy nevidím“ 

(jazykové limity, zle pouţitý význam slovného spojenia) 

D: „Ona mala (.) ona mala takú tvár ako ten ujo mal.; Z: „Uhm“; D: „Čo si mi ukázala“; Z: 

„Tento, na obrázku? Takú ruţovú?“; D: „Uhm. (..) uhm.“ (jazykové limity, 

pripodobňovanie) 

- D: „ ... páčilo sa mi ešte ţe keď to dievčatko, ţe keď tá krabica stála, ona ju potiahla a tie 

domčeky sa samy. A aţ na lístok, aţ hore, aţ hore, aţ hore.“(kombinácia viacerých kategórií ) 

- D: „(..) a ešte to dievčatko tomu dalo peniaţky a potom keď sa tá, a potom keď tá malá 

potvora a tá veľká potvora ukazovali tej druhej, išli ku takej krabici a potom ju to dievčatko 

takto posunulo a to , a ten domčeky sa, boli tam ich veľa, veľa a potom, a potom išli do toho 

domčeku a to bolo uţ koniec. (kombinácia viacerých kategórií)“ 

 3. skupina – neverbálne prejavy, demonštrácia deja, pripodobňovanie je 

poslednou skupinou a zahŕňa v sebe tri kategórie, ktoré súvisia s vyjadrovacími limitmi 

dieťaťa. V prípade, ţe deti v popisovanej vzorke neboli schopné (napr. vplyvom 

nedostatočnej slovnej zásoby alebo aktuálne preţívaného stresu) vybaviť si daný výraz, 

pouţívali iné rečové a komunikačné prostriedky. Napríklad neverbálne prejavy – ako 

súhlasné či nesúhlasné krútenie hlavou, alebo ukazovanie. Ďalej v piatich prípadoch vyuţili 

názornú demonštráciu (samozrejme kódované boli audioprepisy, bolo teda moţné zachytiť 

len miesta, v ktorých si dieťa pomáhalo názornými ukáţkami). Ďalej uvádzam vybrané 

príklady: 

- D: „ ... išli ku takej krabici a potom ju to dievčatko takto posunulo...“ 

- Z: „Uhm. A ten ujo sa ako tváril?“; D: „Hm, takto sa na ňu mračil.“ 

- D: „Grgol ţe grrr (dieťa naznačilo grgnutie)“ 

Z tejto skupiny boli najčastejšie pouţívané pripodobňovania. Pouţité boli celkom 

16-krát. Deti tento spôsob pouţívali predovšetkým vo fáze špecifických otázok, kedy 

odpovedali na špecifické otázky ohľadne detailov týkajúcich sa postáv. Ďalej uvádzam 

niektoré príklady: 

-Z: „ ... ahá čiţe tam bolo s tým dedkom aj dievčatko, hej? Ahá a to dievčatko ako vyzeralo?; 

-D: „Myslím si ako ja.“ 

- -Z: „A aké malo vlasy?“; -D: „Ako Lenka.“; -Z: „To znamená aké ? .... dlhé , alebo 
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krátke?“; D: „Dlhé“ 

-Z: „ ... aj si pamätáš akú mal farbu?“; -D: „Takú ako mal ten ujo mikinu a bol taký 

bodkavý.“ 

-D: „Malo čierne vlasy,. malo takú tvár ako máme my.“ 

-D: „ ... ţe to dievčatko sa mi podobalo na príšerku.“ 

-D: „ ... mala tu také vyššie ostne vyzerala ako dikobraz.“ 

K uvedenému je potrebné dodať, ţe podnetovým materiálom bola animovaná 

rozprávka, preto deťom mohlo robiť problémy niektoré charakteristiky postavičiek slovne 

vyjadriť. Nemusí to teda znamenať, ţe budú mať ten istý problém pri popise osôb v priebehu 

trestného činu. 

Súhrn. Jazykové špecifiká ako skupina zastrešujúca tri obsahovo relatívne samostatné 

podskupiny má svoj význam. Autorka medzi nimi totiţ vidí kauzálne vzťahy. To znamená, ţe 

výskyt prvku jednej skupiny so sebou môţe prinášať výskyt prvkov z ďalších skupín. Túto 

úvahu by však bolo potrebné hlbšie prešetriť. Pouţívaním viacerých nesprávnych slov 

a tvarov totiţ popis udalosti môţe pôsobiť chaoticky. Verbálne limity dieťaťa vyjadriť nejakú 

informáciu následne dávajú priestor pre jej neverbálne uchopenie – teda pre demonštráciu, či 

pripodobňovanie k predlohám. Zároveň v situácii spojenej so silným emočným nábojom, 

akým nepochybne trestný čin je, môţe byť pre dieťa aj napriek dobrej slovnej výbave ťaţké 

danú udalosť popísať. Odporúčané pouţívanie pomôcok (napr. Čírtková, 2009; Kubík 2012; 

a i.) sa z tohto hľadiska javí ako pochopiteľné. 

 Pozornosť. V súvislosti s pozornosťou v kontexte vypočúvania si musíme byť vedomí 

dvoch rovín, ktorými na popis detí vplývala. Jednak ešte pred samotným výsluchom, v čase, 

v ktorom dochádzalo k prijímaniu informácií. Druhou rovinou je pozornosť v zmysle 

koncentrovanej práce v priebehu výsluchu. 

Čo sa týka orientácie pozornosti vybraným podnetom v priebehu percepcie (to 

znamená, čomu deti venujú pozornosť), odzrkadlila by sa v hlbšej analýze kvality 

vybavených detailov. Tá však v tejto chvíli nebude súčasťou predkladanej práce. Určitú 

predstavu si však čitateľ môţe vytvoriť uţ teraz na základe porovnania kvalít detailov v II. 

rovine analýzy, ktorá však porovnáva len kvality vo FI – fáze voľnej výpovede a FII – fáze 

špecifických otázok. 

V priebehu vypočúvania bolo moţné stratu pozornosti indikovať na základe zmien 

témy rozhovoru. K zmene témy došlo celkom 55-krát. A vyskytovala sa prevaţne od druhej 
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fázy (špecifických otázok) ďalej. V niektorých prípadoch došlo k týmto odklonom uţ vo fáze 

nadväzovania vzťahu. V týchto prípadoch je ale namieste úvaha, či nie je moţné pripísať 

takúto zmenu skôr snahe dieťaťa prehĺbiť vzťah s vypočúvajúcim, neţ strate pozornosti 

v dôsledku únavy. 

Z obsahového hľadiska sa jednalo o zmeny témy smerované k vlastným záujmom, 

schopnostiam a zručnostiam, kamarátom, poukazovaniu na okolité dianie (hluku v triede, 

prechádzaniu osôb okolo budovy apod.), či iným asociáciám, ktoré boli spojené s preberanou 

témou. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov: 

1. Z: „A aké mala vlasy ?“; -D: „Čierne a brčkavé.“; Z: „A bolo na nej ešte niečo?“; 

-D: „(...) hm nič, pozri aké staré papuče samé diery....“ 

2. D: „... ale ja si pamätám kaţdého, tam bolo to dievčatko, čo malo vlasy ako jeţko 

skoro, mala také šaty, ale neviem aké s farbou.“; -Z: „A ako vyzerali?“; -D „ Ja viem takú 

básničku z reklamy z našej telky, toto je snoopy kamarát má všetky dobré poistenia od matline 

amslico...“ 

3. D: „ ... prišiel ten veľký ruţový tučný valibuk, či čo to je a ten ujo odpadol na 

zem (...) a ďalej už neviem“, Z: „Skús si ešte na niečo spomenúť, skús ešte 

porozmýšľať, ak nie tak to nevadí, ale skús ešte porozmýšľať.“, D: „(...) a ešte viem 

iba ak ,(...) musím sa ísť pozrieť kto ide cez tú záclonu“ 

4. Z: „ ... kvet si kúpila nový? a čo bolo ďalej?“, D: „A už to skončilo“, Z: „A ako 

vyzeral, ten nový kvet?“, D: „Ţe bol ako strom ...a Lydka (pozn. autorky: pravdepodobne, 

známa osoba, nie je postavou z príbehu) má tieţ taký strom, čo má také chlpaté vlasy.“, Z: 

„Aha ...má chlpaté vlasy ten strom hej?“, D: „A keď zasneţí, tak strom je celý biely...“ 

Ako je moţné vidieť v niektorých prípadoch sa pred samotným odklonom objavuje 

otázka v zmysle ukončenia interview („uţ je koniec?“), alebo vyčerpania mentálneho obrazu 

(„ďalej neviem“, „....a to uţ je všetko!“) 

Okrem týchto tematických zmien bolo 8-krát (u 6 detí) zaznamenané preskakovanie 

medzi mentálnymi obrazmi. 

5. Z: „...skús si predstaviť jeho tvár, v hlavičke teraz, ţe ako to on vyzeral a skús mi to 

popísať, dobre? Ja ti nechám zase chvíľku, aby si si to tak rozpamätala naňho, ako vyzeral. 

Tak, máš?“, D: „(...) hm, on mal takú tvár, ţe a to, otrhlú, a mal, a mal smiešny nos. (...) a to 

dievčatko malo ešte dlhé vlasy. A tie príšerky sa na nich pozerali.( striedanie jednotlivých 
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mentálnych obrazov)“, Z: „...uhm. (.)“, D: „...a mne sa snívalo, ţe spím na lampe doma...( 

odklon od témy)“ 

Samozrejme musím zvaţovať do akej miery sú tieto zmeny otázkou straty pozornosti 

v dôsledku únavy a do akej miery je pre dieťa tento typ mentálnych operácií (inštrukcia 

vytvoriť si predstavu niektorej z postáv) príliš náročný na udrţanie. Je však jasné, ţe aj v tejto 

oblasti sa u detí prejavujú jasné limity, ţe ich pozornosť začína klesať v predovšetkým 

v druhej fáze rozhovorov, v časovom rozmedzí okolo medzi 10. aţ 15. minútou. Tieto 

výsledky korešpondujú s limitmi prezentovanými napr. Kubíkom (2012). 

Pamäťové charakteristiky – z hľadiska kvality sú mapované v druhej časti výsledkov, kde sú 

porovnávané z hľadiska kvality a správnosti medzi fázou voľného rozprávania a otvorených 

odpovedí. 

11.1.2 Limity prejavujúce sa v oblasti sociálnych interakcií 

Výsluch je sociálnou interakciou s presne stanovenými rolami. Dieťa v nej môţe podliehať 

rôznym formám sociálneho tlaku, tak ako boli popísané v teoretickej časti (napr. Garven, 

Wood, Malpass, & Shaw, 1998). Zároveň ju ako aktér interakcie samo určuje. V rámci 

sociálnej interakcie je moţné sledovať mnoţstvo aspektov. Aj v tomto kroku boli postupne 

kódované prejavy, ktoré by mohli dotvárať obraz o limitoch detí v oblasti sociálnej interakcie. 

 Existuje predpoklad, ţe deti vnímajú odpovede „nie“, „neviem“ alebo vyjadrenie 

nesúhlasu ako nezdvorilé a preto majú tendenciu si odpoveď radšej vymyslieť (Neusar & 

Neusar, 2009). Práve preto bola z väčšieho mnoţstva pozorovaných prejavov volená táto 

oblasť. Zároveň je pre dobrý priebeh vyšetrovania je dôleţitá aktívna participácia dieťaťa na 

vypočúvaní. U popisovanej vzorky sa podobné prejavy vyskytli. Výsledky sú prezentované 

ďalej: 

 Oblasť komunikácie so zameraním na vyjadrovanie nesúhlasu, či neznalosti 

Schému tvoria rôzne formy vyjadrenia nesúhlasu, prípadne neznalosti zisťovanej informácie. 

Ako je moţné vidieť v schéme, podobné prejavy neboli v danej vzorke neobvyklým javom. 

Odpoveď „neviem“ bola zaznamenaná aţ 67-krát a je spojená s odpoveďou „nepamätám si“, 

ktorá sa vyskytla 31-krát. Ak dieťa pouţije túto odpoveď nemôţeme tvrdiť, ţe by sa u neho 

objavila snaha vyhovieť. Zároveň však môţe byť prejavom zníţenej motivácie sa nad 

odpoveďou zamýšľať. 
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Rovnakou väzbou boli spojené aj ďalšie dve kategórie. Vyjadrenie nesúhlasu 

a odmietnutie zavrieť oči v priebehu rozpomínania. Tieto odpovede totiţ v sebe zahŕňajú 

priamy nesúhlas – formu odporu voči poţiadavke autority – vyšetrovateľa. Dávajú teda oveľa 

väčší nárok na sociálne zručnosti/asertivitu dieťaťa. Ich výskyt je taktieţ podstatne niţší neţ 

je tomu u odpovedí „neviem“, „nepamätám si“. 

 

Obrázok 4 – Schéma početností rodiny „Vyjadrenia nesúhlasu, alebo neznalosti“ 

 

Nemôţeme, ale povedať, ţe by tieto odpovede v rozhovoroch chýbali. V úvahách prečo je 

tomu tak, môţe svoju úlohu zohrávať jednak použitá technika a partnerský prístup 

opytujúcej sa, prípadne kombinácia týchto premenných. Jednou zo základných úloh 

vyšetrovateľa v priebehu KI je totiţ vytvorenie vzťahu s vypočúvaným a nastavenie príjemnej 

atmosféry. Zároveň vyšetrujúca osoba zvolila v priebehu rozhovorov tykanie, ktoré mohlo 

prispieť k vnímaniu daných vzťahov ako partnerských/rovnocenných. Čo mohlo viesť k tomu, 

ţe deti mali menší problém pouţívať dané odpovede. Taktieţ ale mohlo ísť o špecifikum 

daného výberu detí. 

 Participácia na výsluchu 

Ako je moţné vidieť zo schémy, opakovane sa vyskytovalo aktívne zasahovanie detí do 

priebehu rozhovoru. Najčastejšie, aţ v 27 prípadoch, došlo k doplneniu vlastnej výpovede. 

Do tejto kategórie spadali doplnenia, či spresnenia vlastnej výpovede, či detailnejšia 

elaborácia. Toto doplnenie sa netýkalo len forenzne relevantných informácii. 

Príklad môţe byť: 

1. Z: „ ... sa tam stmievalo hej?“; D: „Áno. A uţ bolo slnko unavené.“; Z:“Uhm, uhm“; 

D: „A dedko si polieval rastlinky.“ 

2. D: „ ... zima“; Z:“Zima trošku ti bola?“; D:“Lebo ja mám rada teplo a mne je stále zima, 

==

==

CF:Vyjadrenie
nesúhlasu,
neznalosti

Ne odpovede -
vyjadrenie
nesúhlasu {34-1}

Ne odpoveď -
nepamätám si {31-2}

Ne odpovede - Nie -
zatvorené oči {3-1}

Ne odpovede -
neviem {67-2}~
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tak sa musím rýchlo dať pod perinku, aby mi bolo teplúčko.“ 

 Druhým najčastejším prejavom tejto skupiny bola oprava vyšetrujúcej osoby, k tej 

došlo aţ 19 krát. 

Napríklad: Z: „…hej? A čoho sa zľakol?“; D: „Ţe je taký veľký.“; Z: „Aha tá tretia příšerka! 

A ty si vravel, ţe ich vyhnal z toho obchodu?“; D: „Zo skleníku“ 

 

 

Obrázok 5 – Schéma početností rodiny „Participácia na výsluchu“  

CF:Participácia na
výsluchu

Vstupovanie do
monológu -
zvedavosť {9-0}~

dovysvetlenie
vlastnej výpovede
{27-0}

Oprava INT {19-0}

Ukončenie voľnej
výpovede {8-0}
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11.2 Analýza výpovede z hľadiska vyuţitia kognitívneho interview 

Nasledujúca podkapitola je venovaná analýze detských výpovedí z hľadiska metódy - 

kognitívneho interview. Ku komparácii boli vyuţité dáta z  fázy voľného rozprávania a fázy 

špecifických otázok. Posudzované boli z hľadiska kvality zapamätaných detailov ako aj 

z hľadiska ich presnosti. V prvom kroku je pozornosť venovaná rozboru kvality detailov 

z hľadiska ich zastúpenia v jednotlivých fázach. V druhom kroku je porovnaná presnosť 

oboch fáz. 

11.2.1 Kvalita zapamätaných detailov v jednotlivých fázach 

Nasledujúca tabuľka 2 – Zastúpenie zapamätaných detailov, zobrazuje početnosti 

v jednotlivých fázach. Rozdeľuje detaily do jednotlivých skupín podľa správnosti alebo 

nesprávnosti a výskytu v jednotlivých fázach. Pričom početnosti hovoria o tom koľko-krát bol 

zmienený daný druh detailu všetkými zúčastnenými deťmi. 

 

pamäťové stopy 

Fáza I - 
voľné 

rozprávanie 

Fáza II - 
špecifické 

otázky 

Fáza I - 
voľné 

rozprávanie 

Fáza II - 
špecifické 

otázky 

  
správne 
detaily  

správne 
detaily  

nesprávne 
detaily 

nesprávne 
detaily 

osoba (pomenovanie) 57 14 0 0 

osoba – tvárový detail 6 88 1 7 

osoba – telový detail 22 100 4 38 

osoba – iné charakteristiky 19 2 0 7 

objekt (pomenovanie) 45 18 5 0 

objekt – charakteristika 17 21 0 0 

akcia 111 94 27 22 

lokalita  0 0 0 0 

časový sled 0 0 6 0 

konfabulácia 0 0 0 14 

Celkom  277 337 43 88 

Tabuľka 2 – Zastúpenie zapamätaných detailov v jednotlivých fázach 
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 Z tabuľky 2 vyplýva, ţe väčší počet správnych detailov sa objavuje vo fáze 

špecifických otázok. Zároveň je však nutné zmieniť, ţe okrem zvýšeného počtu správnych 

detailov (n=337), sa zvýšil aj počet detailov nesprávnych (n=88). 

Najmarkantnejší rozdiel bol zaznamenaný u detailov spojených s popisom 

jednotlivých charakteristík osôb. Ak porovnáme FI – fázu voľného rozprávania, tak v nej deti 

zmienili 6 tvárových a 22 telových detailov. V FII – fáze špecifických otázok
46

 boli tvárové 

detaily zmienené 88 krát, telové aţ 100 krát. V prvej fáze sa naopak objavilo najviac detailov 

popisujúcich akcie (priebeh deja). Pričom aj v druhej fáze sa objavuje veľké mnoţstvo (n=94) 

takto zameraných detailov aj napriek tomu, ţe FII - fáza špecifických otázok smeruje svedka 

skôr k popisom osôb. 

V FI – voľnej výpovedi bola najčastejšie zmieňovaná akcia (to znamená, čo sa 

v príbehu odohralo). Spolu aţ 111 krát. Ak sa zameriame na jednoduché pomenovanie osôb 

a objektov, ukazuje sa, ţe deti danej skupiny boli schopné pomenovať osoby a objekty 

vystupujúce v príbehu a to bez výskytu chýb. To znamená, ţe deti nevytvárali nové postavy
47

. 

K pomenovaniu osôb (n=57), ale aj objektov (n=45), podľa výsledkov dochádza 

spontánne uţ v prvej fáze a to relatívne často. Vzhľadom k faktu, ţe sa pri spontánnej 

výpovedi detí (po inštrukcii „... povedz mi všetko čo si pamätáš) ako nosný ukazuje práve 

popis deja, je relatívne logické, ţe budú v tejto fáze často popisovaní práve jeho nositelia 

(osoby a objekty). K ich špecifikácii (popisu ich vlastností) dochádzalo predovšetkým po 

stimulácii dieťaťa špecifickými otázkami vo fáze II. 

Fáza II je teda bohatšia na popis špecifických tvárových a telových detailov osôb, 

stále však zohráva významnú úlohu aj popis akcií (n=94). Môţeme teda povedať, ţe daná 

vzorka detí sa pri spontánnych výpovediach fázy I venuje skôr popisu deja neţ popisu 

špecifických detailov osôb alebo objektov. Naopak fáza II (pravdepodobne z dôvodu 

stimulácie špecifickými otázkami) je početne bohatšia na špecifické detaily týkajúce sa osôb, 

menej uţ objektov. 

Analýza chybovosti. Čo sa týka nesprávnych detailov, sú častejšie vo fáze 

špecifických otázok (predovšetkým u telových detailov n=38 a popisoch akcií n=22). Vyšší 

                                                
46 Pre pripomenutie, vyšetrujúca osoba v nej kladie otvorené otázky typu „ ... predtým si zmienil, ţe v rozprávke 

si videl dievčatko. Skúsiš mi povedať ako vyzeralo?“ 
47 Občasne však došlo k vynechaniu niektorej z postáv, čo môţe mať na vyšetrovanie určitý negatívny vplyv.  
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počet chýb vo fáze I je viditeľný pri popise akcií (n=27). Vo fáze II sa najčastejšie nesprávne 

detaily objavujú pri telových detailoch (n=38) a detailoch spojených s popisom akcií (n=22). 

Zaujímavý sa ukazuje rozdiel medzi chybovosťou popisu špecifických detailov osôb. 

Zatiaľ čo u tvárových sa nesprávny detail vyskytol v F-II len 7 krát, u telových to bolo v tej 

istej fáze aţ 38 krát. Zaujímavý je aj výskyt konfabulácií - detailov úplne vymyslených 

(n=14) výhradne v druhej fáze. Otázkou je, čo spôsobuje tento jav. 

 

11.2.2 Štatistické porovnanie presnosti v jednotlivých fázach 

Ďalším čiastkovým cieľom bolo porovnanie presnosti fáze voľnej výpovede s presnosťou fáze 

špecifických otázok. Kvalitatívne dáta bolo potrebné kvantifikovať a verifikovať pracovnú 

hypotézu. Presnosť bola stanovená ako pomer počtu všetkých správnych detailov k počtu 

všetkých detailov. Takto stanovený pomer bol vypočítaný pre kaţdú z fáz, u kaţdého dieťaťa 

(n=20) zvlášť. Pripravené dáta boli podrobené štatistickému porovnaniu pomocou programu 

SPSS verzia 20 

Vzťah presnosti výpovedi v prvej fáze a druhej fáze sme testovali pomocou párového 

t-testu, podľa ktorého bol nájdený signifikantný rozdiel v zmysle zníţenia medzi prvou fázou 

(M = 0,89, SD = 0,15) a druhou fázou [M = 0,78, SD=0,15; t(19) = 4, 1, p=0,0006]. 

Hodnoty sú prezentované v nasledujúcich tabuľkách:  

Paired Samples Statistics 

  Mean N 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pomer správnych/celkem FI ,88850 20 ,148379 ,033179 

pomer správnych/celkem FII ,78145 20 ,151662 ,033913 

Tabuľka 3 – Výstup SPSS – párový t-test 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 poměr spr/celkem FI & 
poměr spr/celkem FII 

20 ,695 ,001 

Tabuľka 4 – Výstup SPSS – párový t-test 
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Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 poměr spr/celkem FI  
poměr spr/celkem FII 

,107050 ,117222 ,026212 ,052188 ,161912 4,084 19 ,001 

Tabuľka 5 – Výstup SPSS – párový t-test 

Ako presnejšia sa teda podľa daných výsledkov ukazuje prvá fáza – voľnej výpovede, 

kedy dieťa nie je stimulované otázkami. 

Samozrejme je nutné brať do úvahy veľkosť vzorky a to 20 detí. Tento počet uţ síce je 

dostačujúci pre pouţitie vybranej štatistickej metódy (Anděl, 2011) nejedná sa však 

o reprezentatívnu vzorku, preto je potrebné k výsledku pristupovať kriticky. 

Súhrn II. roviny – analýzy výpovedí z hľadiska kognitívneho interview. U danej vzorky 

sa ako presnejšia javí fáza voľnej výpovedi. Tento výsledok by bolo moţné vysvetliť 

pomocou tzv. interviewer imposed bias (napr. Verkampt & Ginet, 2010), ktorý je vo FI niţší 

v porovnaní s fázou FII. V prvej fáze totiţ nie je priestor pre otázky a vstupy vypočúvajúcej 

osoby. Tým pádom sa zniţuje pravdepodobnosť kontaminácie výpovede sugestibilnými, či 

opakovanými otázkami alebo vplyv nesprávneho vedenia kognitívneho interview. 

Z prvej časti analýzy je zrejmé, ţe FI je orientovaná skôr na popis udalostí, v prípade 

vypočúvania by sa jednalo o popis priebehu trestného činu. Detaily týkajúce sa objektov 

a osôb sú zmieňované menej. To sa ale mení vo fáze špecifických otázok, kde je u našej 

vzorky zrejmý odklon od popisu deja k špecifickým detailom osôb a objektov. 

Na začiatku nás zaujímalo, aké sú moţnosti modifikácie štruktúry kognitívneho interview. 

Z daných výsledkov nie je moţné jednoznačne povedať, ktorú z fáz je vhodnejšie vyuţiť. 

Prvá fáza sa síce javí ako presnejšia, zároveň je však chudobnejšia na relevantné informácie 

o moţnom páchateľovi alebo pouţitých objektoch. Naopak FII je na tieto detaily bohatá, nie 

je však tak presná. Preto je ideálna kombinácia oboch fáz. 
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11.3 Špecifické prejavy detí v priebehu interakcie 

V nasledujúcej časti sú popísané prejavy detí v priebehu interakcie, ktoré môţu mať 

relevanciu aj v reálnej výsluchovej situácii. Vzhľadom k faktu, ţe deti neboli natáčané na 

kamerové zariadenie, nebola moţná systematickejšia analýza. V kapitole sú zhrnuté autorkine 

postrehy na základe jej subjektívneho pozorovania. 

Fáza nadväzovania vzťahu. Reakcie detí na situáciu, v ktorej sa nachádzali boli 

rôzne. U väčšiny detí neboli zreteľné známky napätia či úzkosti. Bez problémov udrţiavali 

očný kontakt, promptne reagovali na poloţené otázky, pričom ich odpovede boli relatívne 

rozvité a elaborované (adekvátne veku). Celkový prejav bol uvoľnený, bez známok tenzie. 

Hlasový prejav bol adekvátny situácii. Objavuje sa prirodzený úsmev, občasné skákanie do 

reči. 

Vyskytlo sa preberanie iniciatívy v dialógu (napríklad návrh novej témy, o ktorej by 

dieťa chcelo v úvode s vyšetrujúcou rozprávať, záujem o osobu a záţitky vypočúvajúcej). 

Ďalej sa vyskytla snaha ukázať svoje obľúbené hračky, knihy, vlastné alebo kamarátovo 

miesto na spanie, prípadne popis vzťahov a charakteristík jednotlivých spoluţiakov. U takto 

aktívnych detí vyšetrujúca osoba pracovala s úlohou prirodzene úvodnú fázu ukončiť 

a preniesť pozornosť dieťaťa k sústredenej práci. Aţ na jeden prípad
48

 sa následne kaţdé 

dieťa podarilo orientovať k sústredenej činnosti. 

Prejavy napätia. Vo vzorke sa vyskytli prípady detí, u ktorých bolo zjavné napätie 

a úzkosť v rôznych fázach rozhovoru. Tá sa prejavovala predovšetkým úsečnými, 

jednoslovnými odpoveďami, vyhýbaním sa očnému kontaktu, tichému hlasovému prejavu, 

prípadne neverbálnymi odpoveďami (napr. krútením hlavy). Napätie bolo viditeľné taktieţ 

v motorike vo forme rôznych neúčelných pohybov (napr. hraním sa s časťami oblečenia, 

vlasmi, kusom prikrývky, vyzúvaním a nazúvaním zadnej časti topánky, prekladaním prstov). 

Úvodná fáza nadväzovania vzťahu sa u detí prejavujúcich napätie predĺţila. 

Vypočúvajúca v týchto situáciách normalizovala možnosť pociťovať strach. Zároveň 

v snahe nastaviť partnerský vzťah spomenula vlastnú skúsenosť a strach preţívaný 

v niektorých situáciách. Dieťaťu zdôraznila moţnosť v ktoromkoľvek momente rozhovoru 

povedať „nie, neviem, nepamätám si“, vyjadriť únavu, prípadne rozhovor ukončiť. 

                                                
48 Jedno z detí nebolo moţné následne preorientovať na sústredenú prácu a nadviazať spoluprácu. Prejavovalo sa 

zvýšeným motorickým nekľudom, neustálym odbiehaním od témy k témam vlastným, nesúvisiacim 

s prezentovaným materiálom. Po pribliţne 15 minútach bola snaha o vedenie KI prerušená. Aby dieťa 

nenadobudlo pocit zlyhania alebo odmietnutia INT dieťa pochválil za snahu a niekoľko minút sa venoval hrovej 

činnosti s týmto dieťaťom. Po nej bolo dieťa znovu začlenené medzi ostatné.  
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Následne vyjadrila záujem o osobu dieťaťa, o jeho koníčky, obľúbené hračky, či 

rozprávky. Dialóg ďalej stimulovala otvorenými otázkami tak, aby dieťa mohlo rozprávať 

o témach, ktoré má rado a pri ich popise mohlo nadobudnúť pocit vlastnej kompetentnosti 

komunikovať s vyšetrujúcou. 

Fáza voľného rozhovoru.  U detí so známkami napätia a stresu autorka vytvárala priestor, 

v ktorom by dieťa mohlo zaţiť úspech a odbúrať tak strach z neúspechu. Prvá inštrukcia tak 

nebola: „Skús mi povedať všetko, čo si o príbehu pamätáš.“. Bola nahradená otázkou“ „Je 

niečo, čo si si z príbehu zapamätal?“. Táto otázka bola ďalej doplnená podľa odpovede 

dieťaťa otvorenou otázkou „... aha, skús mi o tom povedať viac? Zaujíma ma to.“ Tento 

postup bol zvolený na základe predpokladu, ţe pocit úspechu pri popise jedného detailu, bude 

dieťa motivovať k ďalšej práci a moţnosti zaţiť tento úspech znovu. Deti boli vţdy ocenené 

za úsilie, ktoré do komunikácie investovali. 

Fáza špecifických otázok. Uţ v tejto fáze boli zreteľné prvé známky únavy. Známky 

únavy, ktoré bolo moţné zaznamenať vo verbálnom prejave, sú zachytené vyššie v kapitole 

11.1.1. Čo sa týka neverbálnych prejavov bola zachytená strata očného kontaktu 

s vyšetrujúcou (nahradená napr. dlhým pozorovaním diania za oknom), zvýšená motorická 

činnosť (premiestňovanie sa z pôvodného miesta, kopanie nohami, zmena polohy zo sedu do 

ľahu), zívanie. Pri zaznamenaní týchto prejavov reagovala vyšetrujúca osoba otázkou, či sa 

dieťa cíti unavené, či má dieťa silu ešte chvíľu pokračovať. 

Fáza ukončenia rozhovoru. Súčasťou ukončovania rozhovoru bola ponuka sa na 

čokoľvek spýtať. Pričom bola vo väčšine prípadov vyuţitá. Objavilo sa niekoľko ţiadostí o 

hru alebo snaha dieťaťa vyšetrujúcej osobe „... ešte niečo ukázať“. Týmto ţiadostiam bolo 

vţdy aspoň v krátkej časovej dobe vyhovené. 

Súhrn. Je moţné povedať, ţe deti spolupracovali bez väčších problémov, rozhovory 

prebiehali neprerušovane, bez prestávok, ale s dobami väčšej, či menšej latencie, kedy bol 

dieťaťu ponechaný priestor na premýšľanie. Deti nemali problém vyšetrujúcej osobe tykať 

a oslovovať ju menom, čo pomohlo nastaveniu partnerskej atmosféry. V tej deti nemali 

problém sústredene pracovať, asertívne vyjadrovať únavu, či pouţívať odpovede typu neviem, 

nepamätám si alebo obyčajné nie. 
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12. Diskusia 

Vo výsledkoch výskumu bolo moţné zachytiť niekoľko zaujímavých zistení. Zároveň budú 

prezentované niektoré kritické body spojené tak s výsledkami ako aj so samotným 

výskumom. 

12.1 Diskusia k zisteným výsledkom 

Vo výpovediach skúmaných detí je možné identifikovať jasné limity. Napríklad v oblasti 

rečových schopností je pre nich obtiaţne slovne uchopiť vlastné myšlienky. Ukázala sa 

zároveň motivácia tento nedostatok kompenzovať demonštrovaním mysleného a podať tak 

celistvú odpoveď. Je otázkou, ktoré všetky faktory sa pod tento jav podpísali. Aj vzhľadom 

k teoretickej časti môţeme uvaţovať jednak o navodení dobrého vzťahu alebo príjemnej 

atmosféry, v ktorej sa dieťa nebojí ukázať neznalosť, zároveň tento limit dokáţe vyrovnať 

iným spôsobom. Okrem pouţitej metódy bude ďalšou premennou vypočúvajúca osoba. 

Na tejto vzorke sa v oblasti sociálnych zručností ukazuje, ţe deti sú schopné vyjadriť 

nevedomosť, či nesúhlas, zároveň boli schopné iniciatívne interagovať s vyšetrovateľom 

a aktívne participovať na rozhovore. Je moţné uvaţovať nad tým, ţe pouţitá metóda môţe 

potencionálne facilitovať získavanie presnej a detailnej výpovede, aj napriek limitom 

detského svedka. Obavy všeobecne spojené s detskou výpoveďou (ako prezentujú napr. 

Garven et al., 1998; Neusar & Neusar, 2009) sú síce namieste, je ich ale moţné liminovať, ak 

v priebehu vypočúvania pouţijeme šetrnú metódu, ktorá dieťaťu uľahčuje komunikáciu (tak 

po stánke obsahovej, ako aj v rámci sociálnej interakcie). 

Otázka porozumenia. Plynulý priebeh rozhovorov mohol byť dôsledkom viacerých 

aspektov, jednak dostatočných jazykových schopností zúčastnených detí, ale aj výsledkom 

pouţitej techniky a doporučení viazaných k vypočúvaniu detí. Vypočúvajúca osoba sa snaţila 

klásť čo najjednoduchšie otázky neobsahujúce viac ako jednu informáciu, rozprávala pomaly 

a pouţívala slovník dieťaťa (doporučenia čerpané napr. z Geiselman & Fisher, 1992; Home 

Office, 2000; Home Office 2011; Saywitz, 2002). Rozhovory prebiehali v kľudnom prostredí, 

kde boli eliminované (v najväčšej moţnej miere) rušivé podnety. Vypočúvajúca často 

pouţívala podporujúce otázky v prípade, ţe dieťa niečomu nerozumie. 

Rozhovory boli tematicky viazané na premietané video, ktoré zobrazovalo jednoduchú 

situáciu, pravdepodobne zrozumieteľnú pre deti vo veku 4 aţ 6 rokov. Tak porozumenie ako 

aj pamäťové výkony by boli pravdepodobne negatívne ovplyvnené, ak by dieťa popisovalo 

neprehľadnú a hlavne neznámu situáciu. Práve znalosti a porozumenie situácii sa podľa 
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výskumov podpisuje pod výkon (hlavne pamäťový) nie len detských ale aj dospelých svedkov 

(napr. Geiselman & Fisher, 1992). 

V otázkach pozornosti boli taktieţ zaznamenané limity spojené s detským svedkom. 

Pozornosť skúmaných detí začala kolísať pribliţne medzi 10. aţ 15. minútou, čo je v súlade 

s doterajšími predpokladmi vychádzajúcimi z praxe (napr. Čírtková, 2009; Kubík, 2012). 

Pokles pozornosti však neznamenal automatické ukončenie rozhovoru. Dieti boli väčšinou 

schopné prejsť všetkými fázami rozhovoru. Je však nutné si uvedomiť, ţe s klesajúcou 

pozornosťou a stupajúcou únavou klesá aj kvalita výkonu svedka. 

Kritickým bodom v otázke pozornosti je zdroj dát, ktorý k analýze slúţil. Tento 

výskum systematicky čerpal predovšetkým z audiozáznamov, ktoré zachytávali tématické 

preskakovanie alebo zmeny v mentálnych obrazoch. To znamená, ţe analýze bola podrobená 

len verbálna úroveň výpovede. Strata pozornosti sa však u detí prejavuje aj v neverbálnej 

rovine, ktorá v tomto výskume nebola systematicky zaznamenaná. Preto je aj k týmto 

výsledkom nutné pristupovať s kritickým náhľadom. 

Analýza výpovede z hľadiska kognitívneho interview. V prvej fáze kognitívneho 

interview, v ktorej dochádza k spontánnej, neprerušovanej výpovedi, majú deti tendenciu 

venovať sa častejšie popisu dejovej línie. Vzhľadom k tomu, ţe pri vyšetrovaní trestného činu 

sú okrem popisu jeho priebehu dôleţité i detaily týkajúce sa osôb (predovšetkým páchateľov) 

a objektov (napr. pouţitých zbraní), javí sa kombinácia oboch fáz z hľadiska komplexnosti 

popisu udalosti ako veľmi dôležitá. V priebehu súdneho konania, kedy dochádza 

k dokazovaniu, ţe sa trestný čin odohral popisovaným spôsobom, je dôleţitý presný a 

pravdivý popis priebehu trestného činu. Zároveň vo fáze vyšetrovania trestného činu sú 

dôleţité aj špecifické detaily, ktoré majú charakter stôp a môţu vyšetrovanie posúvať ďalej. 

Z tohto hľadiska je teda dôleţitá aj fáza špecifických detailov. 

Je teda dôleţité klásť dôraz na správne prevedenie rozhovoru hlavne vo fáze 

špecifických detailov. Tá je totiţ najnáchylnejšia na vplyv chýb zo strany vypočúvajúceho. 

Sugestívnosť špecifických otázok sa eliminujeme, ak obsah otázok čerpáme 

z predchádzajúcej fázy voľného popisu. Význam a prepojenie týchto dvoch fáz ukazujú aj 

zahraničné zdroje (napr.Milne & Bull, 2002; Verfkampt & Ginet 2010) 

S charakterom popisov je nutné zmieniť aj fakt, ţe výskumný model zahŕňal pre deti 

atraktívny stimulačný materiál. Reálna situácia trestného činu je však väčšinou spojená 

s preţívaním nepríjemných, často traumatických záţitkov. Ponúka sa preto úvaha, či aj 
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v takýchto prípadoch sa u detí prejaví tendencia popisovať skôr dejovú líniu – priebeh 

trestného činu, alebo sa budú naopak venovať popisu páchateľa. Napríklad u sexuálne 

zneuţívaných detí môţe byť práve popis priebehu trestného činu tou najnáročnejšou časťou 

celého vypočúvania. Popis neadekvátnych dotykov na intímnych miestach môţe byť spojený 

s veľkou dávkou hanblivosti najmä u starších detí, tak ako ukazuje štúdia Saywitza et al., 

(1991). 

V súvislosti so zvýšeným počtom nesprávnych detailov a výskytom konfabulácií sa 

ponúka niekoľko úvah a to do akej miery zohrávajú v druhej fáze úlohu sociálne vplyvy. 

Napr. snaha vyhovieť vyšetrujúcej osobe alebo mylná interpretácia kladených otázok (dieťa 

chápe otázky vyšetrovateľa ako znak nedostatočnosti vlastnej výpovede). Ďalším moţným 

vysvetlením, ktoré sa ponúka, je výkonové poňatie výskumnej situácie
49

 zo strany dieťaťa. 

V takom prípade je moţné uvaţovať o tom, ţe motiváciou k produkovaniu nesprávnych 

detailov bola snaha podať pri kaţdej ďalšej otvorenej otázke („... spomínaš si ešte na niečo?) 

novú informáciu. 

Ak by sme tieto poznatky pretavili do konkrétnych odporúčaní, navrhovali by sme 

v úvode II. fázy transparentne a zrozumiteľne vysvetliť dieťaťu, čo sa bude v nasledujúcej 

chvíli diať a prečo mu budeme znovu klásť otázky. Znovu pripomenúť moţnosť povedať nie, 

neviem, nepamätám si. Ako sa ukázalo, deti v takto nastavených podmienkach rozhovoru 

nemajú problém tieto odpovede pouţívať (viď obrázok 4 – Schéma početností rodiny 

„Vyjadrenia nesúhlasu, alebo neznalosti“). Konkrétna formulácia by mohla vyzerať 

nasledovane: „.... teraz sa ťa znovu budem pýtať na veci, o ktorých si mi povedal/a. Nie je to 

preto, ţe by si povedal/a niečo zle. Je to preto, ţe potrebujem zistiť ešte niektoré dôleţité veci 

a ty ich moţno vieš. Ak by si nevedel/a, nevymýšľaj si ich. Môţeš povedať, ţe nevieš, alebo si 

nepamätáš. Bude to úplne v poriadku.“ Formulácia je len návrhom alebo inšpiráciou. 

 

12.2 Diskusia k procesu výskumu 

Hneď na začiatku je nutné upozorniť, ţe vzhľadom na oportunistický výber pouţitej vzorky 

a snahu o etickú korektnosť výskumného modelu (ktorý bol vytvorený s cieľom deti 

nepoškodiť) stráca výskum na ekologickej validite. V reálnych situáciách, kedy sa deti stávajú 

svedkami trestných činov, majú na presnosť a kvalitu pamäťovej stopy totiţ významný vplyv 

emócie (napr. Loftus, 1996; Eysenck & Keane, 2008). Výsledky preto nie je moţné 

                                                
49 Takto mohla byť situácia vnímaná aj napriek faktu, ţe deti boli uţ na začiatku informované, ţe nie je potrebné 

si vymýšľať.  
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generalizovať a v dôsledku týchto jasných limitov predkladanej práce je potrebné 

k prezentovaným výsledkom, a to predovšetkým časti kvantitatívnej, pristupovať kriticky. 

 Ďalším otáznikom je moţnosť analýzy výpovede z hľadiska kognitívneho interview. 

Metodologický model je postavený tak, ţe nie je moţné striktne oddeliť charakteristiky 

vyvolané pouţitím špecifickej metódy a tie, ktoré by boli jeho súčasťou za pouţitia 

akejkoľvek inej techniky vedenia výsluchu. Pre ďalší výskum sa preto javí uţitočné pouţiť 

model, v ktorom bude moţné porovnať rozhovory vedené metódou KI a tie vedené beţným 

spôsobom. 

 Pouţitie KI ako pološtruktúrovaného interview je samo o sebe spojené s istými 

rizikami, kedy akékoľvek nie striktne štrúktúrované interview nesie so sebou riziká chýb na 

strane opytujúceho sa, tzv. interviewer bias. 

 Isté úskalie vidí autorka aj v procese zberu dát. Nebolo totiţ moţné vytvoriť také 

fyzické podmienky, aby boli úplne eliminované vonkajšie podnety, ako napríklad hluk 

z okolia, či absolútne nerušené prostredie, tak ako to odporúčajú autori kognitívneho 

interview Geiselman a Fisher (1992). Rozhovory prebiehali v samostatnej miestnosti, kde 

však dochádzalo k veľmi zriedkavým vyrušeniam či presakovaniu hluku z vedľajších 

miestností. 

Taktieţ nesmieme zabudnúť upozorniť na fakt, ţe výsledky generované programom 

atlas.ti zobrazujú koľkokrát sa daný kód v rozhovoroch vyskytol. Výsledky tak môţu byť 

skreslené odpoveďami a prejavmi detí, u ktorých sa sledovaný jav vyskytol vo väčšej či 

menšej miere oproti priemeru. 

Popisované kritické body výskumu by mali slúţiť k prepracovaniu a ich eliminácii v 

ďalších výskumných modeloch. 
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Záver 

Cieľom predkladanej práce bolo zmapovať špecifiká vypočúvania detských svedkov a overiť 

vhodnosť vyuţitia metódy kognitívneho interview k tomuto účelu. Ako bolo v texte zmienené 

opakovane, nároky na vyšetrovateľa, alebo akúkoľvek inú osobu vedúcu vypočúvanie, sú 

značné. Nesprávne vedenie takéhoto rozhovoru môţu viesť k nutnosti opakovať ho 

a vystavovať tak dieťa sekundárnej viktimizácii. Aj preto je nutné výsluch prispôsobiť 

limitom dieťaťa. 

 Uţ v teoretickej časti boli predostrené moţné forezne významné vývojové špecifiká 

prejavujúce sa u detských svedkov, ktoré potvrdila aj empirická časť. Na našej vzorke sa 

podarilo kvalitatívnou analýzou rozhovorov identifikovať tieto špecifiká v oblasti jazykových 

schopností, pozornosti, ale aj v rámci sociálnych zručností. Zároveň bola na príkladoch 

prezentovaná ich konkrétna podoba, čo umoţňuje detailne dokresliť čitateľovu predstavu 

o ich forme. 

 Zaujímavá sa javí aj analýza výpovede z hľadiska presnosti a kvality zapamätaných 

detailov. Pri porovnaní prvej fázy – voľnej výpovede a druhej fázy – špecifických otázok sa 

na skúmanej vzorke ukázala tendecia popisovať dejovú líniu a jej nositeľov v prvej fáze 

a popis ich charakteristík bol vyvolaný aţ aktivitou vypočúvajúcej osoby v druhej fáze. 

Štatistický test potvrdil predpoklad, ţe presnejšia je prvá fáza. Z kriminalisticko-taktického 

hľadiska sú však dôleţité aj detaily zmienené v druhej fáze a preto sa ako ideálna pre 

praktické vyuţitie javí kombinácia oboch fáz. Zároveň na základe zistených výsledkov 

doporučujeme u detských svedkov naväzovať obsah špecifických otázok na zistenia z prvej 

fázy rozhovoru, teda voľnú výpoveď dieťaťa. 

 Ďalej bola overovaná vhodnosť vyuţitia metódy kognitívneho interview, ktoré sa na 

našej vzorke osvedčilo. Jednou z kritických oblastí, na ktorú odborníci upozorňujú je 

neschopnosť dieťaťa vystupovať voči autorite. U prezentovanej vzorky sa tento jav 

nevyskytol. Deti boli schopné povedať, ţe na otázku nepoznajú odpoveď, prípadne nesúhlasiť 

s vyšetrujúcim a aktívne participovať na rozhovore. Vzhľadom k vyuţitému 

metodologickému modelu, ale nie je moţné určiť do akej miery sa pod tento jav podpísala 

vyuţitá metóda a preto je zámerom autorky na základe tohto výskumu detailnejšie preveriť 

V priebehu výskumu sa ukázal potenciál modifikovanej verzie metódy kognitívneho 

interview, ako metódy umoţňujúcej získať presnú a detalnú výpoveď u detí predškolského 

veku. 
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Príloha č. 1.: Osnova semi-štruktúrovaného interview 

Materiál slúţil zároveň ako podklad pre materskú škôlku. 

1. Predstavovanie sa a vytvorenia raportu 

Predstavenie sa a vytvorenie vzťahu (pýtať sa na záujmy, obľúbené hračky a aktivity,...) 

Cieľom je vytvorenie príjemnej atmosféry a priestoru pre efektívnu interakciu medzi dieťaťom 

a opytujúcim sa 

 

- Kontrola úzkosti  a vytvorenie raportu –  ukľudnenie  dieťa ak je to potrebné, pýtať sa 

na všeobecné záţitky, koníčky, záujmy, zručnosti 

-  Vysvetlenie toho, čo budeme spolu robiť a ako to bude prebiehať a čo by som od neho 

potrebovala 

„... teraz sa budeme spolu chvíľu rozprávať o príbehu, ktorý som Vám púšťala pred pár 

dňami. Spomínaš si naň?“ 

- Aktivovať dieťa a vysvetliť mu jeho kľúčovú úlohu – „Potrebujem teraz tvoju pomoc, 

lebo si myslím, ţe si pamätáš oveľa viac ako ja. Povedz mi, všetko na čo si spomenieš, 

kedykoľvek keď ťa to napadne.“ 

- Maximalizácia pamäti a komunikácie – „Skús si spomenúť na čo najviac vecí z toho 

filmu. Ak si niečo nepamätáš, tak je to v poriadku. Ale povedz mi prosím ťa všetko čo ti 

príde na rozum, alebo ťa napadne. Všetko je dôleţité. Je to celkom náročná úloha, ale 

bola by som rada, keby si to teraz skúsil/a. ......Je niečo, na čo by si sa ma chcela spýtať? 

....... Skúsiš mi teraz povedať vlastnými slovami, čo si myslíš , ţe teraz robiť?“ 

- Ţiadosť rozpamätať sa na film 

 

2. Neprerušované voľné rozprávanie 

- Cieľom - zistiť čo najviac o tom, čo si dieťa naozaj pamätá; zachytiť obrazy 

s najväčším potenciálom ponúknuť čo najdetailnejší popis postáv z filmu, priebehu 

situácie, objektov; tie následne vyuţijem pre vytvorenie stratégie kladenia otázok 

na základe daných obrazov 

- znovuvytvorenie všeobecného kontextu -  ešte pred samotným voľným 

rozprávaním je potrebné znovuobnoviť u dieťaťa podmienky, 

- „ ......predtým neţ mi porozprávaš o tom filme, skús mi ešte povedať, kde si sedel, 

keď si sa na film pozeral? Kto sedel vedľa teba? Tešil si sa? Na čo si myslel? 

Pamätáš sa, čo si mal oblečené v ten deň? Ako si sa cítil?“ 
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- Ţiadosť o voľný popis – „Povedz mi všetko, čo si pamätáš o filme ktr. si videl. 

Neboj sa povedať všetko čo ťa napadne.“ 

- NEPRERUŠOVAŤ! (ani v prípade, ţe info. nie sú plne relevantné) 

- po dokončení rozprávania, vţdy počkať niekoľko sekúnd, či si na niečo ešte 

nespomenie 

 

3. Sondovanie pamäťových obrazov 

- ukáţka obrázku animovaného muţa a jej popis 

- „teraz ti budem dávať nejaké otázky a potrebujem, aby si sa znovu silno sústredil 

a poriadne sa zamyslel. skús mi na ne zase odpoveď so všetkým na čo si len 

spomenieš. Tak ako som ti to ukázala uţ na začiatku s touto postavičkou.“ 

- Dieťa bude vyzvané zavrieť oči (ak by malo strach, tak len fixácia na jeden bod) a 

otázky budú najskôr otvorené, postupne detailnejšie, po vyčerpaní otvorených 

odpovedí; 

- Po kaţdom popise nasledujúcom po otvorenej otázke, znovu nechám chvíľu 

pauzu, v prípade potreby ďalších info., konkrétnejšie zarámované otázky (napr. 

„spomínal si, ţe predavač v obchode mal bradu, aká bola?“ ) 

4. Zhrnutie 

- Dieťa informujem, ţe môţe kedykoľvek do môjho rozprávania vstúpiť, ak si na 

niečo spomenie, alebo ak niečo poviem zle 

- Zhrnutie všetkého, čo dieťa povedalo o filme 

„teraz zopakujem čo som si zapamätala z tvojho rozprávania. Ak by som sa 

náhodou v niečom pomýlila, alebo by som hovorila niečo zle, tak sa neboj 

a kľudne ma hneď oprav. Keď si na niečo spomenieš, tieţ mi to hneď povedz, bude 

rada.“ 

5. Uzavretie 

- Pýtať sa na „oficiálne info“ ( v mojom prípade, len vek) 

- Vytvoriť pozitívny dojem („Ďakujem ti, ţe si sa so mnou o tom filme porozprával, 

veľmi mi to pomohlo. Chcel by si sa ma ty ešte na niečo spýtať? Páčila sa ti tá 

rozprávka? Ako sa teraz cítiš?“) 
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Príloha č. 2: Ţiadosť o informovaný súhlas rodičov 

Zuzana Kostelníková, katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova, trvalé bydlisko: Magurská 55, 97411, Banská Bystrica, Slovensko 

 

 

 

 

Písomný súhlas rodičov 

 

  

 Ţiadam rodičov ţiakov materskej školy, Magurská 14, 97411, Banská Bystrica, 

o súhlas na účasti ich dieťaťa, na experimente v rámci mojej diplomovej prace. 

Zámerom tohto experimentu je odtestovat metódu kognitívneho interview, ktoré 

podporuje aktiváciu pamäťových schopnosti a ma viacero vyuţití. V priebehu tohto 

experimentu bude deťom premietnutá 8 minútová animovaná rozprávka. Následne 

o dva dni prebehne rozhovoru obsahovo viazaného na vzhliadnutý materiál. Keďţe sa 

v diplomovej práci budem zaoberať mnoţstvom a druhom zapamätaných detailov, 

bude výsledkom rozhovorov audionahravka. 

 Všetky údaje takto nadobudnuté, vrátane osobných, budú pouţité výhradne 

v rámci diplomovej práce schválenej katedrou psychológie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Karlovej v Prahe. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 

 

Zuzana Kostelníková        
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Príloha č.3: Príklad rozhovoru 

- výsek  rozhovoru č.114 

-Z: ja si tu poloţím sem ten mikrofón a budem si tento náš rozhovor nahrávať ,lebo ja 

si to všetko nezapamätám, dobre?  a ja si budem ešte robiť aj poznámky , aby som 

vedela, čo sa ťa mám pýtať a čo všetko si mi povedala. Budeme sa rozprávať o tej 

rozprávočke, čo sme spolu pozerali. A páčila sa ti? 

-D: hm áno. 

-Z: tak to som rada, ţe sa ti páčila. A povedz mi ako sa cítiš? 

-D: no dobre. 

-Z: dobre? Nie si unavená? 

-D: hm nie 

-Z: ja sa ťa teraz budem pýtať na nejaké veci z tej rozprávky a ty si skús spomenúť na 

všetko na čo sa ti len dá dobre? Vieš, čo je detail? 

-D: nie 

-Z: no to je ako kto tam vyzeral, čo sa tam dialo... 

-D: hm 

-Z: a keď náhodou si na niečo nebudeš vedieť spomenúť, tak mi to povedz neboj sa. 

Tak skús sa teraz sústrediť a skús sa rozpamätať ako to tam bolo môţeš si zavrieť 

očká a skús sa rozpamätať. Dobre? Skús mi teraz prosím ťa vlastnými slovami 

povedať, čo ideme robiť. 

-D: neviem čo sa tam robilo v tej rozprávke 

-Z: to mi potom povieš, čo bolo v rozprávke, teraz mi povedz, čo ideme robiť, dobre? 

-D: tej rozprávke som tak rozumela... 

-Z: nie, nie, ako si tomu rozumela, čo som ti teraz hovorila, čo ideme robiť. Moţno sa 

budeš cítiť aj unavená, lebo keď človek veľa premýšľa, tak potom je unavený a keď 

sa budeš cítiť veľmi unavená, tak mi povedz. Tak skôr ako sa začneme rozprávať o tej 

rozprávke, tak si skús rozpamätať, kde si sedela, čo si mala oblečené . 

-D: no asi také dlhé gate som mala takto (ukázala dĺţku ) asi uţ si nepamätám 

-Z: a kde si bola? 

-D: to ja neviem takto ukázať to by som tam musela ísť. 

-Z: jasné 

-Z: a sedela si na stoličke, alebo kde si sedela? 

-D: na stoličke 

-Z: no a dobre si videla? 

-D: hm hej 

-Z: a bolo ti zima, alebo teplo? 

-D: hm neviem či som mala dlhé rukávy, alebo nie. 

-Z: a bola si vtedy unavená? 

-D: hm nie.. 

-Z: skús sa teraz zamyslieť, môţeš si zavrieť očká a skús mi teraz porozprávať o čom 

bola tá rozprávka. 

-D: a keď poviem nesprávne, keď si nebudem pamätať? 
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-Z: to vôbec nevadí. 

-D: neviem, či ti ju budem vedieť celú povedať. 

-Z: to nevadí to vôbec nevadí , skús mi poveď to čo si pamätáš, dobre 

-D: ja si pamätám, ţe tam bol taký veľký strom a tam boli všetky tie príšerky 

a deduško tam sadil, najprv tam bolo také malé zvieratko ako vtáčik, potom väčšie 

také stredne väčšie ako ohrada nie? 

-Z: ako čo? 

-D: ako ohrada a potom bolo najväčšie pri tom stromčeku...ale neviem čo sú to za 

zvieratá to fakt neviem, to sú vymyslené zvieratká no v podstate ten deduško nevidel 

ten strom  pre tých tak veľa toho veľkého domček, tak deduško tam vypestoval strom, 

aby tam mohli byť zvieratká  kolo stromčeku dal schodíky a domčeky a tam potom 

tam šla ba... či ako sa volá a potom tam deduško taký stromček vypestoval, taký 

maličký a potom spravil veľký a potom taký maličký vieš? (ukazovala rukami 

veľkosť) v takej skleničke, či v čom to bolo... no 

-Z: a ešte si spomínaš? 

-D: a ešte tam bol taký deduško a taká dievka tam bola či ako sa volá tí dvaja tam boli 

no a na tých schodíkoch čo tam boli tak tam bolo veľa ,  takých domčekov pre tie 

malé zvieratká, no a na vrchu stromčeka či boli jabĺčka, alebo hrušky to fakt neviem, 

či bo prázdny to si nepamätám, no od začiatku nevedel od toho najmenšieho, aký 

domček mu má spraviť, ako má ten domček spraviť, ale ona mu doniesla v ručičke 

také neviem čo to je a potom on z toho vytvoril domček, ako pre vtáčiky a on tam 

vliezol ten maličký, no bol trošku nahnevaný, ţe ho chce mať ako domáce zvieratko 

nie? Bol trošku nahnevaný, lebo mal takto trošku oči nie? 

-Z: ţe tak trošku vraštil tvár asi takt?( ukázala grimasu) 

-D: mh áno. Ţe sa bohvieako neteší, potom priviezla toho ţltého na takom kočiariku, 

no a ten sa uţ naštval, tak ho neprijal, ale pri tom stromčeku bol taký domček pre tú 

dievku, alebo vľačo také no uţ si nepamätám...ale bolo tam ešte niečo také asi si 

spomeniem 
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Príloha č.4: Zoznam všetkých kódov 

Code-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
 

HU: backup of Psychologické aspekty vypočúvania detí 
File:  [C:\Documents and Settings\Zuzka Kostelníková\P...\backup of Psychologické aspekty vypočúvania detí.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 20.07.15 00:47:15 

______________________________________________________________________ 
 

-D: dobre, aa.. stihneme sa aj.. 
-D: hm také do čierna 
-D: išli schodmi 
-D: s dievčatkom prišiel ten v.. 
-Z: a ten kabát bol biely si v.. 
-Z: no lebo je spokojný, no čo.. 
:D 
3PIniciatíva 
3Psebaprezentácia 
chaotický popis 
demonštrácia deja 
detská mluva 
dovysvetlenie vlastnej výpovede 
emócie - popis vlastných pocitov a stavov 
emócie - smiech 
FI- správne-osoba - detail velkosť 
FI - časový sled - nesprávny 
FI - extrémne neelaborovaná výpoveď 
FI - interpretácia správania postavy 
FI - interpretácia vzťahov 
FI - nespravny objekt 
FI - nesprávne - akcia 
FI - nesprávne - osoba- telo- detail 
FI - nesprávne - osoba - vlasy - farba 
FI - osoba - tvarovy detail - zuby 
FI - osoba - tvárový detail - fúzy 
FI - osoba -telo - farba 
FI - správe - akcia 
FI - správne - objekt 
FI - správne - objekt - charakteristika 
FI - správne - osoba 
FI - správne - osoba- vek 
FI - správne - osoba - telo - veľkosť 
FI - správne - osoba - vlasy - kvalita 
FI - špecifický detail 
FI - ukončenie popisu 
FI - zmena - správna 
FII- správne - akcia 
FII - detail nepresnosť 
FII - interpretácia deja 
FII - interpretácia správania postavy 
FII - interpretácia vztahov - správne 
FII - konfabulácia 
FII - kriminalisticko-taktická nerelevantnosť 
FII - nesprávne- osoba - tvárový detail 
FII - nesprávne - akcia 
FII - nesprávne - osoba - celkový počet osôb 
FII - nesprávne - osoba - charakteristika 
FII - nesprávne - osoba - farba 
FII - nesprávne - osoba - oblečenie 
FII - nesprávne - osoba tvárový detail - farba 

FII - osoba - správne - iná charakteristika 
FII - spontánna špecifikácia detailu 
FII - správne - objekt 
FII - správne - objekt - charakteristika 
FII - správne - osoba 
FII - správne - osoba - oblečenie 
FII - správne - osoba - oblečenie - farba 
FII - správne - osoba - telo 
FII - správne - osoba - telo - farba 
FII - správne - osoba - telo - veľkosť 
FII - správne - osoba - tvárový detail 
FII - správne - osoba - tvárový detail - farba 
FII - správne - osoba - tvárový detail - fúzy 
FII - správne - osoba - tvárový detail - vlasy - 
charakteristika 
FII - zmena nesprávna 
FII správne - osoba - tvárový detail - fúzy - 
farba 
FIII - fantazírovanie s prvkami agresie 
FIII - interpretácia správania 
FIII - konfabulácia 
FIII - nesprávna akcia 
FIII - nesprávne - objekt 
FIII - nesprávne - osoba - postava - farba 
FIII - správne- osoba 
FIII - správne - akcia 
FIII - správne - objekt charakteristika 
FIII - správne - osoba -charakteristika 
FIII - Z- zle 
FIII - Z+ 
iniciatíva - ujasnenie, či rozumie otázke 
Iniciatíva - záujem o stav INT 
interpretácia vn. prežívania postavy 
Jazykové zvláštnosti - hladanie podobností - v 
kruhu 
Jazykové zvláštnosti - vyspelejší prejav 
konfabulácia 
Kontaminácia predlohou 
Kooperácia - dobrá 
Kooperácia znížená 
motorické prejavy 
nadpriemerná vedomosť 
Ne odpovede - neviem 
Ne odpovede - Nie - zatvorené oči 
Ne odpovede - vyjadrenie nesúhlasu 
Ne odpoveď - nepamätám si 
nekvalitná nahrávka 
nesprávne použitie slova - tvary 
nesprávne použitie slova - význam 
neverbálne prejavy 
Nevidela som, len ja to viem 



 

139 

 

Oprava INT 
otázky - špúsťací podnet 
potom on zjedol taký kvietok 
potreba potvrdenia správnosti odpovede 
Pozornost- odklonenie pozornosti- 
nepriliehavost vypovede 
pozornosť - odklon od témy 
pozornosť - preskakovanie medzi mentálnymi 
obrazmi 
Preberanie info od inej osoby 
prezentacia agresivnych zamerov 

pripodobňovanie 

soc. interakcia 
Špecifiká  PV - počet 
špecifiká PV - čas 
špecifiká PV - farba - demonštrácia 
Špecifiká PV - lokalizácia 
špecifiká PV - lokalizácia - demonštrácia 
Špecifiká PV - počet demonštrácia 

špecifiká PV - veľkosť - demonštrácia 
Špecifikácia PV - veľkosť 
Špecifikácie PV - vnímanie príčinnosti 
Ticho 
Ticho - špecfické 
Ticho ako reakcia na otázku, po ponuke 
povedať nie, nasleduje odp. nie 
Ukončenie voľnej výpovede 
vnášanie vlastnej skúsenosti 
Vstupovanie do monológu - zvedavosť 
vyjadrovacie limity 
Z - po opakovanom dotazovaní 
záujem o fungovanie vecí 
Zmena - správna 
Zmena - správna (kvalita vlasov) 
Zmena k + po žiadosti demnoštráciu nainej 
veci 
 

 


