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„ Výslechová praxe pracovníků zaměřených na oblast řešení případů týraných a 

zneužívaných dětí“ 
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 Problematika správného přístupu k mladým lidem, kteří prožili traumata týrání či 

zneužívání, patří mezi důležitá témata sociální práce. Orgány činné v trestním řízení stojí 

nejednou před obtížnou situací, kdy se z jedné strany musí pokusit dobrat pravdy o faktické 

roli pachatele (či domnělého pachatele) při páchání trestných činů spojených s týráním a 

zneužíváním dítěte, na druhé straně je při tomto postupu nutno vážit prostředky dokazování, 

aby původní primární poškození dítěte trestnou činností nebylo v rámci vyšetřování 

prohloubeno nevhodným způsobem objasňování modu operandi, tedy aby nedošlo k 

dodatečné a nové viktimizaci oběti.  

Autorka si vytkla za cíl diplomové práce „shromáždění a analýzu poznatků o 

teoretických a praktických aspektech výslechové praxe pracovníků, kteří pracují s dětmi, jež 

byly vystaveny syndromu CAN, a to se zvláštním důrazem na možnosti zkvalitnění této 

činnosti ve smyslu odstraňování nebezpečí sekundární viktimizace“. Tento záměr se pokusila 

naplnit jednak rozborem problematiky syndromu CAN v prvních partiích práce, jednak 

v praktické části snahou o postižení reality výslechové praxe u pracovníků, kteří tuto činnost 

vykonávají. 

Na počátku výkladu se autorka pokusila o charakteristiku syndromu CAN zejména 

z hlediska jeho rozšíření v ČR a v některých vybraných státech světa. Zde občas postrádám 

větší systematiku výkladu. Předložený rozbor je zakončen konstatováním, že ve světě 

převažují v současnosti tendence chránit děti před fyzickým i duševním násilím a že tato 

tendence se výrazněji projevuje postupně ve velké části světa, a to zejména od roku 1957, kdy 

vešel v platnost moderní trestní zákoník ve Švédsku. Autorka konstatuje, že se této 

problematice v současnosti věnuje řada mezinárodních dokumentů a vnitrostátních právních 

norem, které zajišťují nezadatelná práva dětí. 

Z těchto právních konsekvencí se odvíjí i moderní pojetí výslechové praxe dětí. 

Autorka zevrubně rozebírá teorii výslechové praxe, přičemž se opírá o citace našich předních 

odborníků – teoretiků sledujících tuto problematiku. 

V praktické části autorka usiluje o určitou, počtem respondentů omezenou, konfrontaci 

názorů teoretiků výslechové praxe s názory pracovníků, kteří tuto činnost pravidelně 

vykonávají. K tomuto účelu se ji podařilo shromáždit názory šesti takto orientovaných 

pracovníků - praktiků. Dotazování bylo zaměřeno do tří obecných okruhů, a to 



1) co je nezbytné pro výkon povolání takto orientovaného vyšetřovatele 

2) jak lze zlepšovat postupy k čelení sekundární viktimizaci vyšetřovaných dětí a 

3) jak pracují vyšetřovatelé na své duševní hygieně, jak se brání syndromu vyhoření  

I přes malý rozsah vzorku dotazovaných praktiků dochází diplomantka k některým 

zajímavým postřehům. Rozbor empirického materiálu – dle autorky – např. ukazuje, že 

v zásadě terénní pracovníci souhlasí s  premisami teoretiků výslechové praxe mezi dětmi. 

Praktici pouze poukazují na to, že teoretici nejednou hovoří o ideálním stavu, kterého mnohdy 

praxe nedosahuje. Zejména se jistá diskrepance jeví v oblasti požadavku vzdělání, kdy ne 

všichni vyšetřovatelé mají teoretiky požadovanou dostatečnou kvalifikaci pro výkon tohoto 

náročného povolání a ne vždy mají dostatečnou, zkušenějšími kolegy supervidovanou praxi. 

Na druhé straně se však u některých z nich projevuje nechuť k supervidování jejich 

pracovního postupu. Respondenti též poukazují na to, že jejich profese není dostatečně 

statusotvorně doceňována. 

Z některých vyjádření vyplynulo, že teoretici též – oproti praktikům – dost přeceňují význam 

výslechových pomůcek při objasňování skutkového stavu, v některých případech jsou tyto 

pomůcky dokonce nadbytečné a rozhodně nejsou samospasitelné. Práce ve výslechových 

místnostech má mnoho administrativních problémů – od zaznamenávání a uchovávání 

záznamů až po organizaci lidí, kteří jsou zainteresováni v procesu vyšetřování. Praktici též 

poukazují na to, že praxe vyžaduje, aby vyšetřovatelé nebyli přísně specializovaní pouze na 

výslechy dětských obětí, že se od nich vyžaduje podstatně univerzálnější využití. 

 

ZÁVĚR: Celkově lze konstatovat, že práce byla zpracována se snahou získat nové poznatky 

v oblasti výslechové praxe u dětí, že se však na ni projevily některé problémy s vyvážeností 

textu a ne vždy jasnou koncepcí a strukturou výkladu a přesnějším uchopením empirické části 

práce. Navrhuji proto, aby byla klasifikována známkou „velmi dobře“. 
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