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Právně kriminalistické podmínky vyšetřování trestné činnosti
Proces vyšetřování se odehrává v množství kontextů a pravidel, které ovlivňují
jak proces samotný, jeho aktéry, tak možnosti a podobu psychologické intervence
do něj a nelze od nich proto odhlédnout. Východiskem práce je
sociálněpsychologický pohled, značný důraz je kladen na aplikovanost poznatků
do kriminalistické praxe. Neopominutelné právní podmínky jsou reflektovány na
mnoha rovinách. Například v konkrétní podobě jednotlivých procesních úkonů,
realizovaných v rámci vyšetřování. Zákonem jsou specifikovány i pozice
jednotlivých účastníků trestního řízení, kteří mají odlišná práva i povinnosti
vyplývající z jejich postavení v rámci trestního řízení. Důležitým hlediskem je
také diferenciace různých druhů trestné činnosti, množství zkušeností
vyšetřované osoby s pácháním a vyšetřováním trestné činnosti. Specifickou
podmínkou je pak čas – ve formě časové vzdálenosti od trestného činu či v
podobě konkrétní fáze vyšetřování. Dalším parametrem ovlivňujícím interakci ve
vyšetřování je množství a kvalita informací z dalších zdrojů. Také podmínky a
prostředí, v němž se vyšetřování odehrává, ale zejména z této oblasti hrozba či
uvalení vazby jsou dalšími skutečnostmi s velkou důležitostí a dopadem na
studovanou interakci. Tyto podmínky se snaží načrtnout první kapitola.

Sociálněpsychologické podmínky vyšetřování trestné činnosti
Interpersonální interakce vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou je specifickým
polem do něhož lze aplikovat četné sociálněpsychologické poznatky. Role
jednotlivých aktérů jsou předem určeny, nicméně jejich naplnění a zároveň
očekávání postupu interakčního partnera se odvíjí od mnoha faktorů. Odlišné
představy obou stran mohou vést ke konfliktnímu naladění v interakci
(Baumgartner, 2008). U obou účastníků dochází k různé distribuci moci,
vyšetřovatel má např. moc delegovanou na něj zákonnými úpravami, vyšetřovaná
osoba může znát informace klíčové pro další postup vyšetřováním.
Ani aktéři vyšetřování se nevyhnou v rámci interpersonální percepce jejím
chybám, ať již jde o ty běžně popisované, jako je např. efekt primarity
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(Hayesová, 1998), nebo o chyby specificky spojené s oblastí vyšetřování, např.
cílově zaměřené hodnocení účastníků interakce ve vztahu k jejich aktuální roli,
např. roli svědka (Spurný, 2003).
Interakci v rámci vyšetřování (stejně tak, jako celou situaci vyšetřování) je
možné pojímat i z pohledu náročné životní situace. Objevují se v ní nejrůznější
frustrující či konfliktní momenty, zásadní roli mohou hrát i situace deprivace, i
když nejde o deprivaci potřeb základních. Např. vnitřní konfliktní situace, jimž
jsou jednotliví účastníci vystavováni je přivádějí na pokraj složitých rozhodnutí
(Spurný, 2003). Práce se zabývá jednotlivými prvky této zátěže účastníků
vyšetřování.

Vybrané podmínky na straně vyšetřovaného
Vyšetřovaný je bezpochyby jednou z klíčových postav trestního řízení. Jeho
motivace k účasti ve vyšetřování může být velmi komplikovaná. Souvislost s jeho
právním postavením je nasnadě, k němu se však přidávají četné psychologické
faktory, jako jsou např. obavy z dopadů výpovědi u některých svědků či snaha
vyhnout se sekundární viktimizaci u poškozených. Některé typologie motivace
páchání trestné činnosti se snaží svými poznatky o obviněném přispět i do oblasti
vyšetřování. Je to např. typologie J. Douglase et al. (1997) či typlogie autorů
výslechového manuálu F. Inbaua et al. (2004). Vybrané poznatky z těchto
typologií přináší i tato práce ve své třetí kapitole.
Zásadní podmínkou na straně vyšetřované osoby je faktor sugestibility.
Různá pojetí sugestibility jsou studována zejména v souvislosti s hypnózou, G.
Gudjonsson (2003) se však snaží zabývat se touto problematikou specificky ve
vztahu k procesu vyšetřování. Práce přináší hlavní body jeho přístupu, v němž
autor zdůrazňuje zejména význam procesu dotazování, skutečnost uzavřené
sociální interakce v rámci vyšetřování, přítomnost nejistoty a zvýšených
požadavků na kognitivní zpracování informací vyšetřovanou osobou. Předestřeny
jsou stručně i přístupy další. Zmíněny jsou i některé podmínky na straně
vyšetřované osoby, které mají vliv na odolávání sugestivnímu působení v rámci
interakce ve vyšetřování.
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Zvláštní pozornost je věnována i duševním poruchám a nemocem
vyšetřované osoby. Kromě značné důležitosti soudně znalecké expertní činnosti,
jež se svým posouzením vztahuje převážně ke spáchání trestného činu (motivaci a
dalším oblastem) (Netík et al., 2007) vychází tato kapitola z potřeby zpracovat
toto téma znovu zejména s ohledem na možné ovlivnění interakce a spolupráce s
vyšetřovatelem.

Výpověď jako výsledek interakce vyšetřovatele s vyšetřovaným
Výpověď obsahuje informace často pro vyšetřování zásadní, a to zejména v
případech důkazní nouze. Jde o poznatky, které pocházejí z interakce
vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou. Obecných pramenů a charakteristik této
interakce je nemalé množství (např. Spurný, 2003; Molnárová, 2008 ; četné
kriminalistické příručky). Proto se práce zaměřuje zejména na problémové
oblasti v procesu získávání výpovědi, specifičtěji pak na ty, kde se objevuje
aktivní nastavení na nespolupráci na straně vyšetřované osoby.
Zvláštní pozornost je věnována tématu lživé výpovědi. Rozpoznávání lživé
výpovědi, často na základě neverbálních a paraverbálních projevů vyšetřované
osoby, má značnou tradici jak mezi laickou veřejností, tak mezi vyšetřovateli. Ti
čelí pokusům o lhaní na straně obviněného poměrně často, neboť vyšetřování
přináší obviněným hrozby značných ztrát v situacích neúspěchu. Práce přináší
poznatky o široce užívaných postupech (např. v rámci tzv. Reidovy metody
obsažené v manuálu Inbaua et al., 2004) i jejich kritiku z četných vědeckých
zdrojů (např. DePaulo et al., 2003; Vrij, 2008). Seznamuje s novějším zaměřením
na psychické procesy, participující na vzniku a manifestaci lži. Přináší stručné
informace o dalších přístupech k detekci lži (např. obsahové analýzy výpovědi,
polygraf), neboť i ty jsou nezřídka východiskem pro přesvědčení vyšetřovatele o
lži vyšetřované osoby a základem postupu, který pak v interakci s touto osobou
použije.
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Psychologické charakteristiky sociálního tlaku ve vyšetřování závažné
trestné činnosti
Prvky tlaku jistě nutně přináší vyšetřování jako takové a různé jeho nezbytné
komponenty. Přesto se jeví jako psychologicky zajímavé a přínosné zabývat se
tím, jakým způsobem, jakými prostředky zmíněný tlak ve vyšetřování působí,
zejména objevují-li se v rámci interakce vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou
některé nátlakové strategie záměrně. To se děje častěji v případě
nespolupracujícího obviněného, který popírá účast či provinění v rámci
vyšetřovaného trestného činu.
Odlišovány jsou tzv. Alfa a Omega strategie vlivu (rozdělení Knowles a
Linn podle Davis, O´Donohue, 2003, s. 920). Alfa strategie jsou v určitém smyslu
přímější a snaží se v rámci vyvíjeného tlaku působit na změnu postoje nebo
chování určité osoby, v rámci dané interakce osoby vyšetřované. Omega strategie
oproti tomu zahrnují přístup jaksi oklikou a snaží se zaměřit na překonání zdrojů
odporu ke změně v daném jedinci. Mezi postupy spadající mezi Alfa strategie
patří např. postupy ze skupiny tzv. minimalizace, kdy je podezřelý ukolébáván
falešným pocitem bezpečí, jsou mu nabízeny různé varianty činu jako nehody či
morální omluvy pro spáchání daného činu, aby se dotyčný rozhodl k trestnému
činu doznat.
Obě skupiny strategií zahrnují velké množství konkrétních postupů, které
jsou známy z mnoha psychologických oblastí, v nichž je o změnu postoje určité
osoby usilováno. Práce seznamuje alespoň s některými z nich a jejich dalším
dělením. Některé postupy z obou skupin (Alfa a Omega strategií) k sobě mají
blízko, nicméně se jejich rozdělení jeví pro vyšetřování účelné. Poznání síly jejich
působení má své opodstatnění a tím jsou možné dopady na vyšetřovanou osobu.
Ty mohou být při použití těchto strategií často negativní a to dokonce velmi
zásadně – mohou ústit do narušení spolupráce vyšetřované osoby či do vzniku
nepravdivého doznání obviněného (Gudjonsson, 2003).
Kapitola zahrnuje i důležité zdroje odolnosti vyšetřované osoby vůči tomuto
působení ze strany vyšetřovatele.
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Podmínky na straně vyšetřovatele
Druhým klíčovým aktérem v rámci sledované interakce je, jak jinak, vyšetřovatel.
Jeho postupy jsou v rámci této práce opakovaně pod drobnohledem, což by zcela
jistě nemělo nijak snižovat důležitost jeho povolání a respekt, jež si oprávněně
zaslouží. Vybrané podmínky jeho práce, jež jsou rekapitulovány, vytvářejí určitý
rámec jeho působení v dané profesi. Další nároky, ať již odborné, emoční,
adaptační; obecné i ryze specifické, jsou přiblíženy dále. Důraz je pak kladen
zejména na specifické dovednosti, k jejichž zlepšení by tato práce ráda přispěla
svým zaměřením na interpersonální interakci vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou
jako jednu z klíčových situací v rámci jeho výkonu profese.

Výslechové postupy - techniky
Výslechové postupy, techniky patří již mezi velmi specifické kroky, jež může
vyšetřovatel v kontaktu s nespolupracujícím obviněným použít. Oproti obecnější
kapitole, zabývající se prvky a mechanismy působení sociálního tlaku, jsou v
rámci této kapitoly již prezentovány naprosto konkrétní a specifické výslechové
techniky. Specifikovány jsou podmínky užití těchto technik ve vyšetřování. Dále
je nastíněn proces, jímž se určitá osoba stává obviněným(-nou) ve vyšetřování
trestného činu. Zdůrazněna jsou možná úskalí typování či určování podezřelých.
Objevují se např. jevy jako tzv. „presumpce viny“ (Davis, O'Donohue, 2003), kdy
je, ačkoli je to v rozporu s právními úpravami, důkladněji prověřována verze
podezření určitého člověka a jsou získávány s vyšším úsilím důkazy jeho vinu
potvrzující než důkazy vinu vyvracející.
Dále jsou pojednána různá pojetí a klasifikace výslechových technik, jak
byla realizována na základě analýzy konkrétních případů (např. případu
McMartinova předškolního zařízení – Garven et al., 1998), či systematizována
dalšími autory, např. Gudjonssonem (2003). Autoři vycházejí z různých přístupů
k dělení výslechových technik, posledně zmíněný autor např. kromě návaznosti na
některé předchůdce realizoval faktorovou analýzu jednotlivých technik. Zařazeny
jsou i techniky, jež jsou ohniskem zájmu zejména v první fázi výzkumného
projektu této práce.
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Komplexní výslechový postup zvaný Reidova metoda (obsažený ve
vyšetřovacím manuálu autorů Inbaua et al., 2004) je prezentován tak, jak je
navržen, tedy v celé své posloupnosti a provázanosti devíti jednotlivých kroků. Je
to postup, kterému byly od roku 1970 vyučovány desítky tisíc vyšetřovatelů z
různých zemí (Blair, Kooi, 2004). Postup byl rozsáhle kritizován pro skutečnost,
že některé techniky v něm obsažené patří ke značně nátlakovým a mohou vést k
nepravdivým doznáním, což však autoři manuálu popírají. Velmi diskutovaným je
již např. samotné zahájení postupu tzv. přímou pozitivní konfrontací, jež zahrnuje
prohlášení o jistotě vyšetřovatele ohledně viny obviněného. Dalším sporným
krokem je pak např. sedmý krok obsahující předestření tzv. alternativní otázky,
která otvírá dvě alternativy. Obě nabízené varianty referují o tom, že obviněný má
podíl či vinu v rámci trestného činu, jedna však nabízí možnost zachování
pozitivnějšího sebeobrazu nabídkou např. méně zavrženíhodné motivace spáchání
daného činu, zatímco druhá přestavuje variantu vrhající na obviněného velmi
negativní světlo. Výběr méně závažné alternativy má postupně, při opakování
tohoto procesu vést v rámci drobných obměn otázek obsažených ve výběru k
doznání k trestnému činu v plné šíři. Lze hned konstatovat, že je zde mimo jiné
používána např. technika tzv. „nohy ve dveřích“ (např. Slaměník, 2008) kde je
realizováno dosažení cíle prostřednictvím postupně rostoucích požadavků. Právě
komplexnost a provázanost tohoto postupu jej činí méně otevřeným kritické
reflexi vyšetřovatele.
Závěrem této kapitoly je věnována pozornost různým typům doznání,
včetně zahrnutí typologie nepravdivého doznání. I tato subkapitola má přispět k
lepšímu porozumění okolnostem, za nichž připouští provinění nevinná osoba.

Výzkumná část
Výzkum je zaměřen, stejně jako předchozí kapitoly, na interakci vyšetřovatele a
vyšetřované osoby ve vyšetřování, zejména pak na použití výslechových technik.
Výzkumný projekt se odehrával ve dvou fázích.
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Mezi hlavní výzkumné cíle první fáze patřily tyto:
−

zjištění aplikovatelnosti konceptu výslechových technik v našich

podmínkách, kdy v rámci české vyšetřovatelské praxe nejsou tyto postupy cíleně
trénovány
−

zmapování postojů vybraných vyšetřovatelů k technikám, včetně jejich

reflexe aplikovatelnosti vybraných technik
Ve druhé fázi šlo pak o další cíle:
−

zmapování možnosti hlubšího poznání komunikace a interakce na základě

analýzy vybraného úkonu z vyšetřování závažné trestné činnosti
−

zjištění a zhodnocení šíře použitých technik v tomto úkonu

−

zhodnocení přínosu kvalitativního přístupu k analýze interakcí ve

vyšetřování vzhledem k tomu, že tento přístup je v této oblasti aplikace nový

První fáze šetření byla realizována rozhovory s devíti zkušenými
vyšetřovateli, kteří se vyjadřovali k silným a slabým stránkám jednotlivých
technik, jež jim byly předloženy. Vyšetřovatelé reflektovali vlastní postoj k jejich
užití, preference.
Ve druhé fázi byly analyzovány materiály z jednoho vybraného
vyšetřovaného případu. Šlo o případ, kdy obviněná z vraždy manžela popírala
svou vinu, resp. popsala situaci tak, že byla napadena neznámým pachatelem,
který pravděpodobně také spáchal útok na jejího muže. Získané důkazy svědčily
proti obviněné, ta však během úkonu ani během dalšího vyšetřování svou vinu
nepřipustila. Nešlo tedy o případ, kdy by došlo následkem použití výslechových
technik k doznání obviněného, avšak stále šlo o případ, který byl z hlediska
analýzy interakce obviněného s vyšetřovatelem, se zaměřením na výslechové
techniky, velmi zajímavý. Byl realizován přepis videozáznamu úkonu v trestním
řízení – prověrky výpovědi na místě činu. Přepis byl převeden do programu
Atlas.ti, který umožňuje vytváření kategorií a kódování textu. Takto zpracovaný
materiál byl dále analyzován na základě přístupu tzv. „Grounded theory“
(zakotvené teorie) v pojetí autorů Strausse a Corbinové (1999). Získané poznatky
byly zpětně konfrontovány a diskutovány v kontextu vyšetřovaného případu.
Samostatně byly navrženy určité vztahy a dimenze spojující jednotlivé kategorie.
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Výstupem první fáze šetření bylo jednoznačné zjištění, že další zkoumání
technik je realizovatelné i v našich podmínkách, protože vyšetřovatelé bez
výjimky reagovali na postupy jako na známé a ačkoli nebyli postupům
systematicky vyučováni, dokázali je diferencovaně komentovat. Tyto komentáře
jsou tak snad důležitějším ziskem této fáze šetření, než orientační preferenční
seřazení jednotlivých technik vyšetřovateli. Reference vyšetřovatelů jsou zdrojem
cenným, nicméně některé techniky, jako např. technika předkládání neexistujících
důkazů, jež byla našimi vyšetřovateli odmítnuta, mohou v rámci určité
autocenzury spadnout mezi nepoužívané techniky, což je skutečnost v rozporu s
údaji zahraničních zdrojů (Leo podle Gudjonsson, 2003, s.32).
V rámci analýzy údajů druhé části šetření byly zohledněny četné faktory úkonu,
včetně jeho atmosféry. Posléze byla analyzována komunikace vyšetřovatelů
realizujících daný úkon a vytvořen souhrn ohledně jejích klíčových bodů – např.
typů použitých otázek. Výsledky prezentované v kvalitativní rovině byly průběžně
diskutovány a staly se podkladem pro hypotetická vyjádření o úkonu a interakci.
Specifická pozornost byla pak věnována použitým výslechovým technikám, jejich
typu, výskytu. V rámci úkonu se vyskytlo 16 různých technik, které byly
použity celkem ve 126 případech. Techniky byly námětově seskupovány a
hodnoceny co do četnosti a možných dopadů na interakci. Techniky byly
přiřazovány oběma vyšetřovatelům. Z technik obsažených v rámci první fáze
šetření se objevily, v poměrně značném zastoupení (41 a 35 případech) techniky
„předkládání důkazů, reálií z vyšetřování“ a „předestírání předchozí
výpovědi obviněné“ vyšetřovatelem. Šlo o techniky v rámci rozhovorů s
vyšetřovateli značně preferované, což se objevilo i v jejich hojném využití v
tomto případě.
Skupiny, do nichž byly techniky námětově rozděleny byly:
−

techniky zaměřené na kognici obviněné, tedy především takové, jež byly

zacíleny na hodnocení vyšetřovatelem předkládaných informací, dále
−

techniky obsahující hodnocení informací podávaných obviněnou v rámci

úkonu vyšetřovatelem, kde se objevovaly zejména různé varianty vyjádření
nedůvěry vyšetřovatelem
−

techniky zahrnující zdánlivou „podporu“ výpovědi, zdánlivou proto, že

techniky podpory výpovědi jsou aplikovány v interakci se spolupracujícím
svědkem
9

Další techniky byly pro svou ojedinělost již prezentovány samostatně. Práce
dále diskutuje i techniky, které použity nebyly a nabízí zamyšlení nad možnými
důvody. Kupříkladu se neobjevily techniky zaměřené na emoce či hodnoty
obviněné.
Dalším krokem zhodnocení dat byla analýza komunikace obviněné v
rámci úkonu a především její reakce na užití technik vyšetřovateli. Reakce jsou
diskutovány jak ve vztahu ke konkrétní použité technice či její příslušnosti do
určité skupiny technik, tak ve vztahu k osobnostním charakteristikám obviněné a
situačním charakteristikám úkonu. Tento postup je motivován snahou začlenit
různé relevantní skutečnosti, ovlivňující reakce obviněné a persvazivní dopad
jednotlivých technik. Analýza tak navazuje na předchozí kapitoly, zohledňuje jak
poznatky o podmínkách na straně vyšetřované osoby, tak informace o různých
mechanismech působení sociálního tlaku.
Zvlášť je pak nabídnut návrh dalších dimenzí a vztahů vybraných
kategorií, jež vzešly z postupu axiálního kódování, což jsou informace, které mají
být podkladem pro další kvalitativní výzkumná šetření.
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