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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, kdy ke kriminalizaci jevu stalkingu 

došlo přijetím trestního zákoníku účinného od 1. ledna 2010. Jde tak o relativně nový 

fenomén, kdy je potřeba věnovat pozornost nejen potrestání pachatelů, ale i ochraně 

poškozených, resp. obětí tohoto trestného činu. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z trestního práva hmotného a trestního práva 

procesního, a to včetně kriminologických konsekvencí. 

- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorozant vyhledal vzhledem k tématu a požadavkům 

kladeným na předkládanou kvalifikační práci dostatečné množství údajů a informací, které 

následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – rigorozant pracoval s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Metody jsou odpovídající požadavkům na způsob zpracování této 

kvalifikační práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 19 a přílohou č. 3). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje vhodné zpracování zvoleného tématu. Autor vychází z dosud 

předložených poznatků v literatuře, mnohdy k nim však zaujímá vlastní názor. Je třeba 

ocenit, že se nejedná pouze o popisnou práci, kdy rigorozant zapracovává vhodným 

způsobem judikaturu a obecně praxi orgánů činných v trestním řízení a důsledně sleduje 

materiální stránku problematiky.  

. 
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil jako cíl práce „poskytnout komplexní pojednání a rozbor fenoménu stalkingu 

z kriminologického i trestně právního hlediska.“ Vzhledem ke struktuře a obsahu práce lze 

tento hlavní cíl práce mít za splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Rigorozant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Rigorozant předložil logicky strukturovanou práci, která je vhodně systematicky členěna 

s ohledem na vytyčený cíl. Je třeba ocenit, že se autor rovnoměrně zabývá hmotněprávními, 

procesněprávními i kriminologickými aspekty problematiky. Obecně se jedná o spíše 

interdisciplinární přístup ke zpracování tématu, ve kterém autor postupuje od obecného ke 

konkrétnímu. 

V úvodních kapitolách se autor věnuje pojmosloví a výskytu stalkingu, a to s ohledem na 

jeho jednotlivé podoby a aspekty. Naprosto přiléhavě věnuje značnou pozornost obětem 

stalkingu a jejich ochraně. Dle mého názoru je to klíčová část práce, a to společně 

s kapitolou pátou – Pachatelé stalkingu, kde je třeba vyzdvihnout subkapitolu 5.6. 

Z hlediska praxe lze v tomto dělení nalézt mnoho užitečné inspirace. Následně uchazeč 

předkládá úpravu obsaženou v právním řádu, a to jak z teoretického pohledu, tak z hlediska 

aplikační praxe orgánů činných v trestním řízení. Autor zde důkladně rozebírá ustanovení § 

354 s ohledem na jeho skutkovou podstatu. Závěreční pasáže práce jsou věnovány trestání 

nebezpečného pronásledování a některým procesněprávním otázkám zkoumaného tématu. 

Poslední kapitolou předkládané práce je závěr, kde zpracovatel shrnujícím způsobem 

prezentuje zpracované poznatky. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autor užil vzhledem k tématu nadstandardní množství zdrojů, cizojazyčná literatura je 

obsažena ve značném množství. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. K užití 

právních předpisů a dalších pramenů nelze mít výtek, je vidět pečlivá práce autora s nimi 

Citace jsou jinak standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Poznámkový aparát je velmi 

bohatý a vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatel předložil práci, která je nadstandardní povahy. Lze ji z hlediska pojetí 

považovat za komplexní pojetí problematiky. Je třeba vyzdvihnout přiléhavé užití analýz a 

studií, a to zejména ze zahraničí. Práce svědčí o promyšleném postupu při její tvorbě. 

Uchazeči se podařilo podat výstižný a ucelený obraz zkoumaných otázek. Práce má velmi 

dobrou úroveň jak z hlediska formálního, tak obsahového. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná, grafy, tabulky či přílohy neobsahuje. Z hlediska obsahu autor 

přehlédl, že v obsahu samotném absentuje kapitola 11. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni. Gramatické chyby se neobjevují. 
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6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Hlavní problémy trestněprávního řešení stalkingu. 

 

7. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 27. srpna 2018 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


