Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů (vybrané problémy)
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování sexuálních trestných činů, konkrétně
pak znásilněním. Cílem práce je popsat specifika metodiky vyšetřování znásilnění, zhodnotit
aktuální právní úpravu a případně navrhnout doporučení ke zlepšení situace. Téma je v dnešní
době velmi aktuální, jelikož je znásilnění společností věnována velká pozornost. Problémem
však zůstávají mýty, které tento trestný čin provázejí a které nadále ovlivňují přístup k obětem
tohoto trestného činu.
Pro ucelenější pohled na znásilnění je tato práce rozdělena do pěti kapitol, které zkoumají
danou problematiku nejen z hlediska metodiky vyšetřování, ale i dalších příbuzných oborů jako
je trestní právo hmotné a kriminologie. Převážná většina práce je teoretická a vychází
především z analýzy českých a zahraničních literárních pramenů a právních předpisů, tyto
poznatky jsou však doplněny pro lepší představivost o příklady z praxe. Závěrečnou část práce
pak tvoří empirický výzkum, který vznikl analýzou soudních a policejních spisů.
Výzkum proběhl na 84 případech znásilnění, které byly nahlášeny v Jihočeském kraji
v posledních dvanácti letech. V rámci výzkumu byly stanoveny 3 hypotézy, které byly
víceméně potvrzeny. První hypotéza se týkala pozdních oznámení, zde se potvrdilo, že většina
znásilnění je oznámena brzy po spáchání, pozdní oznámení jsou tak spíše výjimečná. Druhá
hypotéza potvrdila, že mezi obětí a pachatelem bývá ve většině případů předchozí partnerský
vztah. Dílčí část šetření se pak zabývala 7 falešnými obviněními. Zde poslední hypotéza
potvrdila, že falešná obvinění jsou podávána kvůli touze po pozornosti. Výzkum se taktéž týkal
charakteristik pachatelů a obětí, skutkových okolností znásilnění či sekundární viktimizací.
Práce dále poukazuje na vysokou latenci znásilnění a následné nesnadné vyšetřování, kdy
musí OČTŘ zvolit vysoce citlivý přístup k oběti, který je nutné vybalancovat s požadavkem
dozvědět se všechny podstatné informace.
Navrhovanými řešeními jsou proškolování profesionálů i osvěta a edukace laické veřejnosti
z důvodu předcházení sekundární viktimizace. Dále pak třeba úprava institutu zpětvzetí
souhlasu s trestním stíháním nebo větší důraz na zjišťování psychické újmy oběti.
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