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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, kdy se jedná o téma, kdy subjektivní 

nahlížení na problematiku a názory většiny mohou být zcela odlišné. Otázkou je, zdali 

v trestním zákoníku nejsou některá jednání represí příliš akcentována, ale naopak na druhou 

stranu některá jednání nejsou v praxi mnohdy postihována. Téma práce lze považovat za 

stálé a aktuální, zejména vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v koncepci trestného činu 

znásilnění s účinností trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a ke květnatým diskusím a 

protichůdným názorům, pokud jde o přijetí tzv. Istanbulské úmluvy, 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – z relevantních oblastí byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního 

práva hmotného a kriminologie, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající tématu, užita jak analytická i deskriptivní, tak syntetická 

metoda výzkumu, objevuje se rovněž dílčím způsobem komparativní metoda 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje dobré, pečlivé a samostatné zpracování zvoleného tématu. 

Diplomantka detailně nastudovala současnou právní úpravu, judikaturu, současné trendy a 

literaturu k tématu. Velmi hojně pak prezentuje vlastní promyšlené názory, postoje a úvahy 

a na některých místech je kritická s podloženou argumentací. Na druhou stranu k některým 
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závažným otázkám tématu přistupuje kriticky a předkládá vlastní úvahy (srov. např. pasáž 

věnující se Istanbulské úmluvě a přehledně prezentovaným – nejen – současných postojů a 

trendů a přítomnosti vlastního odůvodněného názoru). 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka ve své práci stanovil na s. 3 několik cílů, které vzhledem ke struktuře a zejména 

obsahu předkládané práce lze považovat za beze zbytku splněné. 

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

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

dle vedoucímu práce dostupných poznatků připomínky (viz např. kontrola aplikací 

Turnitin). 

- logická stavba práce: 

Diplomantka předložila logicky strukturovanou práci, která je vhodně systematicky členěna. 

Hlavním dělením je z hlediska rozsahu v zásadě obdobně dlouhá část trestněprávní a 

kriminologická. V první části se uchazečka poměrně široce věnuje historickému vývoji 

problematiky, následně pak pojednává a aktuální právní úpravě trestného činu znásilnění, 

kterou má podpořenu bohatou judikaturou. Zaměřuje se zde např. na rozdíly v pojmech 

pohlavní styk a soulož. Pečlivě rozebírá okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby či se 

zabývá právnickou osobou jako pachatelem trestného činu znásilnění, 

Kriminologická pasáž je pěkně zpracována, kdy největší důraz je kladen na Istanbulskou 

úmluvu. V této části práce se autorka nezvykle dobře opírá o posbírané statistické údaje. 

Poslední kapitolou předkládané práce je závěr. 

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

Autorka užila dostatečné množství zdrojů, cizojazyčné jsou přítomny též.. V práci jsou užity 

rovněž elektronické zdroje. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Práci 

s judikaturou je věnována pečlivá pozornost a je vidět promyšlená práce s ní. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Nadstandardní. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Obsahuje množství příloh, zejména statistických, které jsou 

napříč prací vhodně užity. Je zde vidět pečlivá a promyšlená práce autorky a její postup při 

psaní diplomové práce je třeba ocenit. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni, práce je prosta gramatických chyb. Je čtivá, a to nejen vzhledem 

k obecně chytlavému tématu. 

 

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

rovněž ke zvážení možnost uznání této práce jako práce rigorózní, ačkoliv je mi známo, že se 

svoji povahou jedná spíše o výjimečný postup. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 
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8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Na s. 84 práce prezentujete následující: Překvapivě pouhých 5 % znásilnění je pácháno na 

samotě či v parku, což představuje značné vyvrácení představ laické veřejnosti o 

znásilněních páchaných uprostřed lesa, kde pachatelé trpělivě vyčkávají na svou oběť.  

Jaké to může mít vysvětlení? Souvisí to s latentní kriminalitou? Nebo jsou zde jiné důvody? 

 

 

V Praze dne 21. ledna 2020 

                                                                                      

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    vedoucí práce     


