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Název práce: Mravnostní kriminalita a její prevence 

 

 Diplomová  práce  pojednává  o  problematice  mravnostní  kriminalitě  a  její  prevenci. 

Práce se zaměřuje na stávající úpravu těchto trestných činů obsaženou v zákoně č. 40/2009 

Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Dále  je  v  této  práci  stávající  úprava 

srovnána s úpravou předešlou, a to s trestním zákonem č. 140/1961 Sb. Hlavním cílem této 

práce  je  podání  základního  a  uceleného  vhledu  do  oblasti  mravnostních  trestných  činů  se 

zaměřením na charakteristiku změn, která nastala v posledních deseti letech. Dalším cílem je 

nastínění stereotypů a mýtů, které se v historii vázaly a vážou k trestnému činu znásilnění a 

jejich analýza. 

 V  prvních  kapitolách  se  diplomová  práce  zaobírá  morálkou  a  kriminalitou  obecně. 

Dále se zde zaměřuje na mravnostní kriminalitu a její možné příčiny. Tento všeobecný základ 

je  nutný  pro  porozumění  zbytku  práce.  V  práci  jsou  zmíněny  vnitrostátní  i  zahraniční 

prameny  upravující  mravnostní  kriminalitu.  U  některých  mezinárodních  dokumentů  jsou 

zdůrazněny nejdůležitější ustanovení, navíc práce obsahuje analýzu Istanbulské úmluvy, které 

má být vládou České republiky v nejbližší době ratifikována.  

 Nejrozsáhlejší část práce se zabývá jak kriminologickými aspekty mravnostní 

kriminality, tak velmi podrobně právní úpravou jednotlivých skutkových podstat 

mravnostních  deliktů.  V  rámci  porovnání  skutkových  podstat  mravnostních  trestných  činů 

stávajícího  trestního  zákoníku  se  starým  trestním  zákonem  jsou  zmíněny  návrhy  na  možné 

změny, nejvíce patrné v rámci podkapitoly  Kuplířství, kde je navrhována změna přístupu k 

prostituci.   

 Na konci se diplomová práce věnuje pachatelům a obětem mravnostní trestné činnosti, 

na které navazuje kapitola o její prevenci. Obě skupiny jsou definovány a rozděleny do skupin 

dle určitých kritérií. Na konci práce je proveden exkurz mezi různé preventivní systémy. Je 

uvedeno  na  jakých  úrovních  se  prevence  v  České  republice  upravuje.  Dále  práce  obsahuje 

uvedení dvou specifických systémů prevence, které se uplatňují u nás, jeden ze zahraničí a 

závěr shrnující celou kapitolu o prevenci.  
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