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Abstrakt 

 
 Předkládaná rigorózní práce se zabývá moderním fenoménem stalkingu. Cílem 

práce je představit tuto problematiku komplexně z trestněprávních a kriminologických 

aspektů. Rigorózní práce se skládá celkem z 16. kapitol, které lze rozdělit na dva velké celky 

– kriminologickou a trestněprávní část. V zahraniční odborné literatuře má zkoumání tohoto 

jevu poměrně bohatou tradici, kdy bylo provedeno několik desítek empirických výzkumů. 

Rovněž zahraniční právní řády reagovaly na fenomén stalkingu  přijetím příslušných anti-

stalkingových právních předpisů již v 90. letech 20. století. V České republice byl stalking 

kriminalizován až v roce 2010 a to v návaznosti na zavedení nové skutkové podstaty trestného 

činu nebezpečného pronásledování do zákona č.40/2009 Sb. 

  V kriminologické části rigorózní práce využívám poznatky z 

forenzní psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších společenských věd. Tam, kde to je 

vhodné, se snažím ilustrovat popisovanou problematiku na příkladech z praxe. V úvodních 

kapitolách jsou uvedeny pojmové znaky stalkingu, krátký historický exkurz a je zde 

reflektována prevelanece stalkingu na základě empirických výzkumů. Rozebírám některé 

jevové podoby stalkingu, kterým není, dle mého názoru, v české odborné literatuře věnována 

dostatečná pozornost.  Pokládám si otázku po příčinách stalkingu a motivaci 

pronásledovatelů. Značná pozornost je věnovaná pachatelům stalkingu a jeho obětem. 

Předkládám několik možných typologií pronásledovatelů a kladů důraz na problematiku 

viktimizace u pronásledovaných osob. Uvádím dalekosáhlé negativní dopady, které stalking 

představuje pro jeho oběti a hledám odpověď na otázku, jak snižovat jejich viktimizaci.   

V trestněprávní části je podrobena analýze především skutková podstata trestného činu 

nebezpečného pronásledování v zákoně č. 40/2009 Sb., kterým je postihováno právě jednání, 

které lze označit jako stalking. Opírám se zde o poznatky získané v rámci kriminologického 

zkoumání této problematiky. Uvádím vyčerpávající rozbor skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečného pronásledování. Upozorňuji na některé problematické aspekty v rámci této 

skutkové podstaty a uvádím úvahy de lege ferenda. Opírám se zde o články z odborných 

periodik, komentářové literatury a především ze soudní judikatury. Provádím však i 



komparaci s právními řády dalších státu. Neomezuji se však pouze na analýzu skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování, ale pojednáním o právní úpravě 

stalkingu v České republice v širších souvislostech. Uvádím důvody, které vedly zákonodárce 

k zakomponování skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do trestního 

zákoníku a právní úpravu stalkingu v České republice obecné rovině. Na základě analýzy 

všech skutečností bylo zjištěno, že trestněprávní úprava stalkingu je společensky žádoucí a 

s rozvojem tzv. cyberstalkingu bude nabírat nepochybně stále více na aktuálnosti.  
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