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1. Aktuálnost (novost) tématu: Teprve trestní zákoník, účinný od 1. 1. 2010, reflektoval v § 354 

(nebezpečné pronásledování) na společenskou potřebu po trestní reakci na jevy označované 

termínem anglického jazyka jako stalking. S ohledem na poměrně krátkou dobu, která uplynula 

od nabytí účinnosti trestního zákoníku, se jeví jako aktuální vyhodnocení dosažení cíle 

sledovaného přijetím zákona a též zmapování aplikačních problémů souvisejících s § 354 tr. 

zákoníku. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného a procesního 

a kriminologie; 
- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorosant vyhledal dostatečné množství údajů a informací, 

které následně vhodně zpracoval; 

- použité metody – odpovídající požadavkům na způsob zpracování 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 je poměrně rozsáhlá, kombinuje kriminologický výklad 

s juristickým. Práce není jen popisná, autor zaujímá vlastní odůvodněná stanoviska ke sporným 

problémům. I když nikoliv se všemi názory autora lze beze zbytku souhlasit, respektuji právo na jeho 

vlastní názor. V celku je tedy téma zpracováno chvályhodným způsobem.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomant si za cíl práce vytkl „poskytnout komplexní pojednání a rozbor 

fenoménu stalkingu z kriminologického i trestně právního hlediska.“ (str. 4). Uvedeného cíle, 

jak ostatně plyne z tohoto posudku, se mu podařilo splnit. 

 

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

Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje 499 podobných dokumentů 

s mírou podobnosti nižší než 5 %, kontrolou nebyla zjištěna vyšší míra podobnosti s díly 

jiných autorů, převážně je podobnost v citacích zákonů. 
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- logická stavba práce – práce je členěna do 16 kapitol, které jsou dále členěny až na úroveň 

třetího řádu. Členění má logiku, nejprve jsou nastíněny obecné otázky (pojem, historické 

souvislosti), pak autor přechází ke konkrétním otázka, zejména se věnuje jednotlivým 

podobám stalkingu, příčinám, pachatelům a obětem, následně přechází k právní úpravě v ČR 

v hmotném právu a nakonec zmiňuje i instituty trestního řízení, které mají podle něj souvislost 

se zkoumaným jevem.  

 

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

Autor používá více než dostatečné množství zdrojů. Cizojazyčné zdroje byly využity taktéž 

ve vysoké míře. Z těchto zdrojů rigorosant často a správně cituje. Poznámkový aparát je 

bohatý, využit výlučně k odkazům na zdroje, z nichž rigorosant čerpal. 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu):  
Analýza je provedena do příslušné hloubky, byť nikoliv na stejné úrovni ve všech kapitolách. 

Někde by si dílčí témata zasloužila hlubší míru analýzy (např. kapitola o institutech trestního 

práva procesního práva). 

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - Text je přehledný, grafy a tabulky využity nebyly. 

 

- jazyková a stylistická úroveň – Z hlediska gramatického je práce na slušné úrovni. 

Stylisticky je práce psaná čtivě, výtku lze vést k místy až příliš populárnímu způsobu 

vyjadřování, které neodpovídá odbornému textu. Překlepy se vyskytují, ale nejsou četné. 

 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

Výklad zákonného znaku „dlouhodobě“ v § 354 tr. zákoníku. 

 

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

 

V Praze dne 30. srpna 2018 

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

pověřený akademický pracovník 


