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Abstrakt  

 

Tématem této diplomové práce je problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana 

prostředky trestního práva. Cílem práce je tuto problematiku teoreticky rozebrat, popsat 

specifika procesu viktimizace a zaměřit se na ochranu obětí sexuálních deliktů nástroji trestního 

práva. Autor si také v úvodu pokládá otázku, proč právě tyto oběti jsou tolik společností 

viktimizovány. Práce taktéž na vybraných místech hodnotí právní úpravu a jsou v ní navrženy 

i její možné změny. Samotná práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá 

různými aspekty tohoto tématu.  

První kapitola se věnuje současné právní úpravě vybraných trestných činů znásilnění, 

pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Autor se zabývá i mírou jejich latence, která je 

u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti poměrně vysoká.  

Ve druhé kapitole jsou definovány jednotlivé koncepce související s problematikou 

obětí sexuálních deliktů. Jedná se o pojmy jako oběť, zvlášť zranitelná oběť či falešná oběť. 

Dále je zde vymezena tzv. viktimnost a viktimogenní situace a faktory. Závěr této kapitoly je 

věnován popisu vztahu mezi pachatelem sexuálního deliktu a obětí. 

Viktimizace a její jednotlivé fáze jsou vysvětleny ve třetí kapitole. Podrobněji se autor 

zaměřuje na sekundární viktimizaci ze strany policie, soudu a soudních znalců, medií a blízkých 

osob. Také je zde v krátkosti představen pojem reviktimizace.  

Čtvrtá kapitola se věnuje psychologickému dopadu sexuálního deliktu na oběť, 

tedy primárním a sekundárním ranám a také prožívání újmy. Tato kapitola se dále zabývá 

i dlouhodobými následky sexuálního deliktu, jimiž jsou posttraumatická stresová porucha, 

syndrom pohlavně zneužitého dítěte a tzv. „rape trauma“ neboli syndrom znásilněné ženy. 

Pátá kapitola je zaměřena na ochranu obětí sexuálních deliktů prostředky trestního 

práva. Pozornost je zde věnována jednotlivým právům, která současná legislativa obětem 

poskytuje, přičemž struktura této kapitoly kopíruje strukturu zákona o obětech trestných činů. 

U jednotlivých práv jsou také nastíněny úvahy de lege ferenda, tedy jakým směrem by se dle 

autora měla legislativa ubírat. 

Poslední, šestá kapitola je věnovaná jednotlivým mýtům, které se utvářejí kolem těchto 

obětí. Autor shledává důležitým upozornit na rozsáhlou řadu představ a mýtů, a tím tak zamezit 

přebytečné viktimizaci a stigmatizaci těchto obětí. 



 V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů kladených v jejím úvodu a je zde také 

shrnuta tato problematika.  
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