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1. Charakteristika tématu:  
Zvolené téma je trvale aktuální jak v oblasti kriminologie, tak i v rámci trestního práva. Téma je 
náročné na teoretické znalosti, včetně poznatků z psychologie a doprovodných kriminálních věd. 
Vyžaduje zpracování poměrně širokého okruhu pramenů, včetně zahraničních odborných studií. 
Z juristického hlediska vyžaduje zvládnutí tématu dobré výkladové dovednosti i znalost právně 
historické perspektivy. Práce Adély Kubištové je čtivá, informativní a obsahuje řadu podnětných 
zobecnění, postřehů a shrnutí.   
 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 
Práce má dostatečně přehlednou a logickou strukturu. Lze na ni hledět jako na stručný úvod do 
viktimologické nauky (s detailním pojednáním o obětech sexuálních tr. činů). Valná část textu je 
věnována všeobecným otázkám postavení oběti trestného činu a ustanovením zákona č. 45/2013 
Sb., o obětech trestných činů.  
 
Autorka se zabývá vymezením oběti podle § 2 odst. 2, 3 cit. zák. a porovnává ji s definicí 
obsaženou v relevantní evropské směrnici z roku 2012. Pozornost autorka věnuje mimojité tzv. 
nepřímým obětem – pozůstalým po usmrceném. Dále autorka přibližuje pojem tzv. presumpce 
postavení oběti, podle níž je za oběť považována každá osoba, která se cítí být obětí trestného 
činu, za předpokladu, že se neprokáže opak nebo se nejedná o zjevné zneužívání zákona.  
Autorka také přibližuje, koho je dle zákona třeba považovat za tzv. zvlášť zranitelnou oběť. 
 
Dobré pochopení nuancí látky je patrné z vymezení oběti a poškozeného podle trestního řádu. 
Diplomantka považuje pojem poškozeného za ryze procesní, podstatný zejména pro vymezení 
subjektů a stran trestního řízení. Současně zdůrazňuje, že označení oběť zahrnuje v některých 
případech širší okruh fyzických osob a jindy naopak okruh užší než termín poškozený. Do 
vzájemné opozice autorka staví zejména již zmíněnou presumpci postavení oběti podle zvl. 
zákona a ustanovení § 43 odst. 2 TŘ, podle nějž se za poškozeného nepovažuje ten, kdo se pouze 
cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen. Problematiku tzv. zvlášť zranitelných obětí 
diplomantka vyložila srozumitelně, v kontextu výkladu o tzv. druhotné ujmě oběti.  
 
V předložené práci dále nacházíme bohatý přehled typologií obětí, které autorka přebírá 



 2 

z bohaté domácí i zahraniční literatury. Látka je systematizována způsobem obvyklým spíše ve 
starších kriminologických příručkách, zejm. ve srovnání s novějšími, jednostranně anglosasky 
orientovanými učebnicemi a syntézami. Připomínáni jsou klasici viktimologie jako B. Hołyst a 
Ezzat Fattah – tím je dán i větší důraz výkladu na interakci oběti s pachatelem. Přiblíženy jsou i 
pojmy latentní a nepravé oběti nebo nověji užívaný pojem tzv. oběti zlomené (oběti násilných 
trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví a pozůstalí po usmrcených).  
 
Diplomantka se mj. zabývá otázkou latence sexuálních deliktů. Vychází z názorů v západní 
kriminologii tradovaných od 80. let (např. že, znásilnění je považováno za soukromou a osobní 
věc, oběti mají strach z odvety pachatele, chovají nedůvěru v policii a soudy a zejména mají 
obavu z nedostatku usvědčujících důkazů atd.). Autorka však zároveň pracuje s nejnovějšími 
daty z ČR, kde poukazuje na relativně vysokou objasněnost znásilnění a sexuálního nátlaku (60-
70%). Na tento výklad navazuje i vylíčení tzv. mýtů o znásilnění.  
 
Za cenný přínos diplomové práce považuji detailní pojednání o problematice tzv. falešné oběti – 
osoby, která vědomě předstírá svoji viktimizaci. Autorka se zabývá motivací falešných obětí – 
např. jde o snahu získat finanční výhody, péči a pozornost. U sexuálních deliktů autorka 
upozorňuje na motiv získat sociálně přijatelné vysvětlení pro vznik nepřijatelné či nepříjemné 
situace (nepatřičné sexuální chování, pozdní návrat domů). V neposlední řadě je zkoumán i 
motiv pomsty. Od falešných obětí v uvedeném smyslu autorka odlišuje osoby, které trpí duševní 
poruchou a jsou o své viktimizaci subjektivně přesvědčeny.  
 
Autorka popisuje sexuální delikty jako převážně „vztahové“, pokud jde o interakci pachatele 
s obětí. Tím má na mysli skutečnost, že v převážné většině případů je dán blízký vztah oběti a 
pachatele, resp., že oběť pachatele alespoň zná. Diplomantka však zmiňuje významné rozdíly 
mezi jednotlivými trestnými činy (specifika pohlavního zneužití páchaného rodinnými 
příslušníky dítěte). Diplomantka přebírá rozlišování tzv. socializovaných a nesocializovaných 
znásilnění. 
 
Náležitý prostor je v práci věnován problému sekundární viktimizace obětí sexuálních trestných 
činů. Pozornost se zaměřuje hlavně na chyby v postupu policie a dalších orgánů. Na rozdíl od 
jiných monografických zpracování tohoto tématu se však autorka zamýšlí i nad rizikem 
sekundární viktimizace ze strany rodiny a přátel a také nad rolí sdělovacích prostředků 
(bulvární média). 
 
Práce obsahuje také cenné výklady psychologické – autorka se zejména zaměřila na otázku 
prožívání újmy obětí. Popisuje charakteristické reakce na sexuální útok, počínaje „ztuhnutím 
úlekem“ či popřením, kdy oběť nechce uvěřit tomu, co se stalo. Psychická dezorganizace se dle 
autorky projevuje především neschopností oběti racionálně uvažovat či souvisle mluvit; také 
mohou nastat poruchy paměti (neschopnost vybavit si detaily útoku). Diplomantka se dále 
zabývá fázemi adaptace, kdy oběť trauma postupně zpracovává. Pro tuto fázi je dle autorky 
charakteristické střídání prožitkového navracení k události a její vytěsňování.  
V uvedených souvislostech autorka zkoumá i posttraumatickou stresovou poruchu- jako soubor 
různých poruch chování a prožívání, včetně fyziologických reakcí, které vznikají jako důsledek 
extrémního stresového prožitku. K projevům této poruchy patří i sociální stažení a vyhýbavé 
jednání, emoční labilita, zhoršená schopnost se soustředit, nepřiměřené reakce 
v neočekávaných situacích nebo naopak netečnost. Blíže autorka popisuje tzv. syndrom 
znásilněné ženy (rape trauma), který kromě pocitů hanby zahrnuje i psychosomatické bolesti 
nebo poruchy příjmu potravy.  
 
Kandidátka v předložené práci dále podrobně rozebrala jednotlivé znaky skutkových podstat 
vybraných trestných činů. Jde o rozbor provedený klasickými metodami právního výkladu 
(autorka klade důraz na výklad gramatický a systematický). Obšírně se zabývá např. stavem 
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bezbrannosti oběti dle § 185-186, resp. § 119 TZ, a to s poukazem na diskuze ohledně čl. 36 tzv. 
Istanbulské úmluvy (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí  na ženách a domácího 
násilí). Autorka cituje názory zastánců ratifikace této úmluvy, kteří poukazují na případy obětí 
paralyzovaných strachem, které nemohou dát svůj nesouhlas výslovně najevo. Připomíná právní 
úpravu řady evropských států, které definují znásilnění jako pohlavní styk bez výslovného 
souhlasu oběti. Přínosem k diskusi je poukaz autorky na skutečnost, že článek 36 Istanbulské 
úmluvy zmiňuje pouze pohlavní styk formou penetrace (tedy ve smyslu našeho ust. § 185 odst. 2 
TZ).  
Zasvěceně je v předložené práci pojednáno o prostředcích ochrany obětí sexuálních deliktů. 
Autorka tu vychází ze systematiky výše citovaného zákona o obětech. Zabývá se také 
psychologickým a sociálním poradenstvím podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.   
 
Autorka bohatě čerpá nejen z odborné literatury a právních předpisů, ale také z rozmanitých 
dalších zdrojů, např. ze závazných pokynů policejního prezidia a zejména z materiálů 
neziskových organizací (Bílý kruh bezpečí). Po stránce formální je práce na velmi dobré úrovni. 
Posluchačka ovládla odborný styl a korektně vede poznámkový aparát. Snad by podobně 
zaměřené práci prospělo větší využití statistických dat – např. i formou grafů a tabulek. Celkově 
jde o nadprůměrnou práci pilné a přemýšlivé posluchačky.  
 
 
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 
Při ústní obhajobě by se kandidátka mohla vyjádřit k úloze a postavení soudních znalců při 
projednávání sexuálních deliktů v trestním řízení. Dále se může zmínit o právu obětí na 
peněžitou pomoc státu.  
Další otázky k diskusi: 
Má poškozený v trestním řízení právo na navrácení lhůty k podání odvolání?  
Je formou pohlavního zneužití, pokud pachatel za účelem svého sexuálního uspokojení vystaví 
osobu mladší 15 let pohledu na sexuální akty?  
 
4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
5.  Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

V Praze dne 15. září 2021                                                                             
 
 
        JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 

oponent diplomové práce    


