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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na metodiku vyšetřování trestného činu pohlavního 

zneužití. Podává nejen teoretický výklad uvedené problematiky, ale také uvádí reálné 

poznatky získané studiem ukončených soudních spisů.   
Skutková podstata trestného činu pohlavního zneužívání není v trestním právu 

novinkou a je často předmětem odborných prací a diskuzí. S ohledem na skutečnost, v jak 
vysoké míře je tento trestný čin páchán, a ve spojení s vysokou latencí, kterou 

se vyznačuje, se ovšem stále jedná o velmi aktuální téma. Práce má proto snahu zdůraznit 

některá teoretická i praktická úskalí jeho odhalování / vyšetřování a porovnat soulad 

výsledků vlastního šetření s vypracovanými metodikami.  
Práce je tematicky rozdělena do třech celků, kdy první z nich nastiňuje vývoj 

právní úpravy samotného trestného činu pohlavního zneužití, detailněji vykládá pojem 

pohlavního zneužití a pojmy související, prezentuje aktuální statistická data ohledně 

tohoto deliktu za rok 2018, uvádí problematiku pachatele a oběti pohlavního zneužití 

a popisuje jeho typické způsoby spáchání.  
V druhé části je popsána samotná metodika vyšetřování deliktu pohlavního 

zneužití, konkrétně je čtenář uveden do problematiky místa činu, typických stop, 

typických vyšetřovacích situací, zvláštností předmětu vyšetřování, zvláštností podnětů 

k vyšetřování, nadto je nastíněna problematika počátečních úkonů, vyšetřovacích verzí 

a úkonů následných.  
Třetí a zároveň stěžejní část práce je tvořena šetřením vyplývajícím z analýzy 

58 uzavřených soudních spisů, které se pohlavního zneužití týkaly. Grafické znázornění 

doprovázené slovním komentářem má čtenáři přiblížit realitu a umožnit mu tak vytvoření 

si vlastního úsudku nejen co se týče účinnosti vyšetřování, ale také co se týče charakteru 

pohlavních zneužití jako celku. 
Uvedené celky jsou rozčleněny do 11 logicky navazujících kapitol popisujících 

komplexně problematiku vyšetřování pohlavního zneužití. 



Diplomová práce má za cíl porovnat teoretickou a praktickou rovinu vyšetřování 

trestného činu pohlavního zneužití, vyzdvihnout bezproblémová místa a naopak 

upozornit na problematické aspekty a navrhnout jejich řešení. 
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