Příloha č. 1: Strukturovaný výslechový manuál
I. KOLO ROZHOVORŮ
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA
ÚVOD
Ahoj, já jsem ________ a budeme si spolu teď chvilku povídat. Když by ses cítil/a unaveně
nebo bys měl/a třeba žízeň nebo se ti chtělo na záchod, tak mi řekni, ano?
Teď jsem tě vyzvedla ve třídě/venku, doufám, že jsem nenarušila nějakou hru. Co jsi dělal/a?
(Čekat na odpověď. Nechat dítě volně převyprávět, co dělalo před rozhovorem. Projevit
zájem doplňujícímu otázkami, např.: S kým sis hrál/a, Bavilo tě to, Pověz mi o tom více.;
Rozvést téma hovoru. Například: Dítě zmíní, že si hrálo. Lze se doptat s kým, s čím, zda je to
oblíbená hračka apod. Během této fáze se snažíme, aby se dítě uvolnilo a bylo více hovorné.
Informace z této fáze nejsou součástí výzkumu)
POUČENÍ
Jak asi vidíš, tak tady před námi leží telefon. To proto, že si naše povídání budu nahrávat.
Někdy totiž zapomenu věci, které jsem slyšela a tahle nahrávka mi pak umožní si to pustit
znovu. Díky tomu si taky nemusím nic zapisovat, což by nás mohlo rušit.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Před pár dny / minulý týden / v ______ tady proběhlo divadlo. Pamatuješ si na něj?
(Čekat na odpověď)
Já jsem tady nebyla, ale něco jsem o něm slyšela.
1.

PLYŠOVÉ ZVÍŘE

(Předložit před dítě obrázek zamazaného plyšového zvířete)
Pamatuješ si na tohle zvířátko?
(Čekat na odpověď)

Kdo ho takto zamazal? – Když dítě odpoví „Já nevím“, zeptat se: „A kdo si myslíš, že to mohl
udělat?“, „Napadá tě někdo, kdo by to mohl udělat?“, „Mohl to udělat někdo, kdo měl toho
plyšáka pořád u sebe?“
Když by toho plyšáka takhle zamazala Danka, jak se jí to mohlo stát? – Když dítě odpoví „Já
nevím“, zeptat se: „Tak si zkus představit, jak by se to mohlo stát?“, „Představ si, že to tak
bylo, jak by se to mohlo stát?“, poté doplňkové otázky: „Kde se to mohlo stát, ve třídě nebo
na chodbě?“, „Čím se ten plyšák mohl takto ušpinit?“
Ušpinila Danka toho plyšáka schválně nebo omylem? – Když dítě odpoví „Já nevím“, zeptat
se: „Co myslíš ty?“
2.

ČEPICE

(Předložit před dítě obrázek roztrhané čepice)
Kdo takhle roztrhal tu čepici? - Když dítě odpoví „Já nevím“, zeptat se: „A kdo si myslíš, že
to mohl udělat?“, „Napadá tě někdo, kdo by to mohl udělat?“, „Mohl to udělat někdo, kdo měl
tu čepici na sobě?“
Když by tu čepici takhle zničila Danka, jak se jí to mohlo stát? – Když dítě odpoví „Já
nevím“, zeptat se: „Tak si zkus představit, jak by se to mohlo stát?“, „Představ si, že to tak
bylo, jak by se to mohlo stát?“, poté doplňkové otázky: „Kde se to mohlo stát, ve třídě nebo
na chodbě?“, „Použila nůžky nebo to udělala rukama?“
Udělala to Danka omylem nebo schválně? - Když dítě odpoví „Já nevím“, zeptat se: „Co
myslíš ty?“
UKONČENÍ
Tak to je všechno. Moc ti děkuji za popovídání.
Já tě teď odvedu zpátky do třídy/ven. Co budeš teď dělat?
(Vyslýchající s dítětem změní téma hovoru, aby v něm nezůstaly nepříjemné pocity. Lze se
doptávat na to, co ho dnes čeká, co je jeho oblíbená hračka, či na jiné téma, které samo
přinese. Tato část se již nemusí nahrávat)

KONTROLNÍ SKUPINA
ÚVOD
Ahoj, já jsem ________ a budeme si spolu teď chvilku povídat. Když by ses cítil/a unaveně
nebo bys měl/a třeba žízeň nebo se ti chtělo na záchod, tak mi řekni, ano?
Teď jsem tě vyzvedla ve třídě/venku, doufám, že jsem nenarušila nějakou hru. Co jsi dělal/a?
(Čekat na odpověď. Nechat dítě volně převyprávět, co dělalo před rozhovorem. Projevit
zájem doplňujícímu otázkami, např.: S kým sis hrál/a, Bavilo tě to, Pověz mi o tom více.;
Rozvést téma hovoru. Například: Dítě zmíní, že si hrálo. Lze se doptat s kým, s čím, zda je to
oblíbená hračka apod. Během této fáze se snažíme, aby se dítě uvolnilo a bylo více hovorné.
Informace z této fáze nejsou součástí výzkumu)
POUČENÍ
Jak asi vidíš, tak tady před námi leží telefon. To proto, že si naše povídání budu nahrávat.
Někdy totiž zapomenu věci, které jsem slyšela a tahle nahrávka mi pak umožní si to pustit
znovu. Díky tomu si taky nemusím nic zapisovat, což by nás mohlo rušit.
VOLNÁ VÝPOVĚĎ
Já jsem tady kvůli tomu divadlu, které si viděl/a před _____ týdny. Já jsem tady totiž nebyla a
ráda bych se o něm dozvěděla více, abych to mohla převyprávět svým kolegům v práci.
Byl/a jsi tady na to divadelní představení?
(Čekat na odpověď)
A pamatuješ si, co se během něj odehrávalo? Zkus si vzpomenout zpátky na ten den a pokus
se mi říct všechno, co se ten den odehrálo/na co si vzpomínáš.
(Nechat dítě volně vyprávět. Pro podporu nebo rozvinutí výpovědi používat pouze fráze:
„Můžeš mi o tom říct více.“, „Co se dělo dál?“, „Pamatuješ si ještě na něco?“)
Pro upřesnění použít fráze: „Zmínil/a jsi ____, můžeš mi o tom říct více?“, „“Teď jsem tomu
možná nerozuměla, můžeš mi to vysvětlit?“

UKONČENÍ
Tak to je všechno. Moc ti děkuji za popovídání.
Já tě teď odvedu zpátky do třídy/ven. Co budeš teď dělat?
(Vyslýchající s dítětem změní téma hovoru, aby v něm nezůstaly nepříjemné pocity. Lze se
doptávat na to, co ho dnes čeká, co je jeho oblíbená hračka, či na jiné téma, které samo
přinese. Tato část se již nemusí nahrávat)
II. KOLO ROZHOVORŮ
Stejný průběh jako kontrolní skupina v prvním kole.
POBÍDKY
Vybrat z této nabídky otázek ty, o kterých se dítě samo nezmínilo ve svých volných
výpovědích:
1.

Slyšela jsem něco o plyšákovi, víš o tom něco? – Pokud dítě odpoví „Já nevím“, dále

se nedoptáváme. Pokud dítě něco vypráví, necháme ho volně reprodukovat.
2.

Slyšela jsem něco o té čepici, víš o tom něco? – Pokud dítě odpoví „Já nevím“, dále se

nedoptáváme. Pokud dítě něco vypráví, necháme ho volně reprodukovat.

Příloha č. 2 – Prosba o umožnění realizace psychologického výzkumu
Dobrý den _________,
Jsem studentkou Psychologie na FF UK a v současné době vedu schválený výzkum zaměřený
na sugestibilitu dětí předškolního věku, který bude náplní empirické části mé diplomové práce.
Výzkum probíhá formou experimentu – jedná se o jedno hromadné divadelní představení na
téma "Jak správně přecházet silnici" a dva následné individuální rozhovory s jednotlivými
dětmi ve věku 3-6 let. Jedná se o unikátní design výzkumu, který byl už mnohokrát replikován
v USA, ale nikoli v českých podmínkách. Výsledky přispějí k modernizaci forenzních výslechů
s dětskými svědky událostí.
Oslovuji Vás s prosbou, zda by experiment mohl proběhnout ve Vaší mateřské škole. Celý
proces bude probíhat dle etických zásad:
•

Anonymita. V přepisech audiozáznamů budou odstraněny veškeré identifikační údaje,
nebudou zmíněna křestní jména ani příjmení, název mateřské školy nebo skupiny.

•

Mlčenlivost. S veškerým získaným materiálem bude výhradně pracovat výzkumná
pracovnice Bc. Klára Brousilová.

Jsem ochotná se s Vámi kdykoli sejít a pohovořit více o svém záměru či zodpovědět všechny
otázky a nejasnosti.

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den
S přátelským pozdravem
Bc. Klára Brousilová

Příloha č. 3 – Informovaný souhlas

Žádám Vás o souhlas, aby se Vaše nezletilé dítě ____________________,
narozené _____________ mohlo zúčastnit výzkumné studie „Sugestibilita
dětských svědků v rámci trestního řízení z pohledu psychologie“. Součástí
výzkumu bude participace na divadelním představení o bezpečném přecházení
ulice a dva následné individuální rozhovory, které budou nahrávány pro
následnou analýzu („výzkumný materiál“). Rozhovory se budou týkat pouze
událostí, které mohly děti zažít a vidět během divadelního představení. Žádné jiné
(osobní) informace nebudou od dětí získávány.
Práce s výzkumným materiálem bude vedena podle těchto etických zásad:
1. Anonymita. V přepisech audiozáznamů budou odstraněny veškeré
identifikační údaje, nebudou zmíněna křestní jména ani příjmení, název
mateřské školy nebo skupiny.
2. Mlčenlivost. S veškerým získaným materiálem bude výhradně pracovat
výzkumná pracovnice Bc. Klára Brousilová.

Prohlašuji, že jsem výše uvedenému poučení plně porozuměl/a a souhlasím
s účastí mého nezletilého dítěte na vědecké studii.
V ………… dne ……………

……………………………………..
(podpis rodiče)

