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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Problematika mravnostní kriminality je nesporně velmi aktuálním tématem, avšak současně je dosti 

náročná na zpracování, a to především z pohledu trestní politiky, neboť může být diskusní, jaká jednání 

kriminalizovat. Přitom se jedná o problematiku nesmírně citlivou, neboť reflektuje jiné mimoprávní 

normativní systémy (morálka, náboženství aj.). To se odráží v diskusích, zda současná široká úprava 

není výrazem přepjaté kriminalizace. Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu 

potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Problematika mravnostní kriminality je přiměřeně náročná na zpracování pramenného materiálu, neboť 

kromě omezeného okruhu monotematicky zaměřených prací je zpravidla třeba dále systematicky čerpat 

z obecněji orientovaných pramenů, a to jak trestněprávních, tak kriminologických. Zdárné zpracování 

tématu vyžaduje dobré zvládnutí přinejmenším základů trestní odpovědnosti, jakož i základů 

kriminologie. Analyticko-syntetická metoda, která byla v práci použita, odpovídá předmětu práce a 

vytyčeným cílům. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomant nejprve vymezuje základní pojmy, se kterými bude dále pracovat a podává přehled výchozích 

pramenů práva (patrně nedopatřením není uveden zákon č. 418/2011 Sb.), a to materiálních i formálních. 

Poté podrobněji analyzuje vybrané trestné činy, a to jak z hlediska jejich zákonných znaků, tak 

v některých případech i z pohledu kriminologického. Samostatné kapitoly věnuje otázkám pachatele, 

oběti a prevence. Provedený rozbor pak ústí v závěrečné shrnutí klíčových poznatků a stanovisek. 

Systematické členění práce je logické a lze je akceptovat. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako poměrně dobře zpracovanou. Diplomant prokázal dobrou znalost 

zvolené problematiky, a to jak z pohledu trestněprávního, tak z pohledu kriminologického, včetně jejího 

zpracování v odborné literatuře. Pokud jde o rozbor zákonných znaků vybraných trestných činů, 



většinou nepřekračuje provedený rozbor základní poznatky uváděné v učebnicích a v komentářích a 

vyhýbá se sporným otázkám. Diplomant jej pojal patrně toliko jako nezbytný úvod do kriminologických 

partií. Akceptovat lze výhrady diplomanta k tzv. Istanbulské úmluvě a ke snahám po popírání všech 

genderových odlišností a rolí. Při rozboru fonomenologických a etiologických aspektů mravnostních 

trestných činů (zvláště pokud jde o znásilnění a pohlavní zneužití) se diplomant sice úzce opírá o 

poznatky získané studiem odborné literatury (Bourke, Válková, Kuchta, Weiss, Chmelík), avšak činí 

tak poměrně tvůrčím způsobem. Kladně třeba hodnotit jeho snahu vyjádřit k některým otázkám svůj 

vlastní názor, dobré vyjadřovací a formulační schopnosti a v neposlední řadě způsobilost v závěru práce 

stručně a výstižně vyjádřit základní poznatky a stanoviska. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn velmi dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů uváděných v odborné 

literatuře a formulování závěrečných 

stanovisek prokazují samostatný a tvůrčí 

přístup. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou 

důsledně vyznačovány. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu počínaje 

vymezením pojmů, přes rozbor zákonných 

znaků a odborné literatury až po formulování 

vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Zdařilé a účelné využití poznatků z literárních 

pramenů, zahrnujících i některé práce 

zahraničních autorů. Veškeré zdroje, citace i 

odkazy jsou důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky v zásadě odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

velmi dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Jak interpretovat pojem „osoba, jež se jeví 

býti dítětem“ v § 192 TZ a zda trestnost 

výroby, distribuce a přechovávání pornografie 

s takovým obsahem má své rozumné důvody. 
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