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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Marie Timoščukové  

Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku 

 

 

Diplomová práce je vypracována na aktuální téma. Nebezpečné pronásledování je relativně 

nový trestný čin, který zákonodárce zakotvil do nového trestního zákoníku z roku 2009. 

S jeho aplikací jsou prvé zkušenosti.  

Diplomová práce se ovšem nezabývá pouze trestněprávní úpravou, její záběr je nepoměrně 

širší. Autorka se zabývá jednak vymezením pojmu stalking a nejednotným chápáním jeho 

definic, typologií pachatele i profilem obětí stalkingu, srovnává českou právní úpravu 

s německou a rakouskou právní úpravou, připomíná, že je třeba věnovat pozornost věnuje 

pozornost také procesním souvislostem hmotněprávní úpravy a nakonec uvádí některé náměty 

de lege ferenda.  

Diplomová práce je vypracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni. 

Podklady pro svoji práci čerpala diplomantka z okruhu českých právních pramenů, které 

správně a korektně používá, s výjimkou odkazů na internetové zdroje, kde není uvedeno 

datum zobrazení.. 

Těžiště práce je v juristickém rozboru trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 

354 tr. zák. Autorka rekapituluje platnou právní úpravu a upozorňuje i na některé její 

nedostatky, záležející zejména v tom, že obsahuje taxativní výčet jednání a chybí ji určitá 

generální klauzule nebezpečného pronásledování. Lze poukázat na zahraniční zkušenosti, ze 

kterých vyplývá, že je velmi obtížné taxativně vypočíst všechna možná chování stalkera. 

Juristickému rozboru předchází širší kriminologické a sociologické úvahy a souvislosti, 

zejména typologii pachatelů tohoto specifického trestného činu a pojednání o specifických 

potřebách obětí tohoto trestného činu. 

Po obsahové stránce je diplomová práce zpracována výborně, chybí snad jen hlubší 

zamyšlení nad relativně nízkou trestní sazbou trestu odnětí svobody v základní skutkové 

podstatě trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 tr. zák.; k této 

otázce bude vhodné se vyjádřit při ústní obhajobě. 

Ocenit je také třeba, že diplomová práce je velmi čtivá, což částečně vyplývá 

z atraktivnosti tématu. Nicméně obsah práce svědčí o velmi pěkném jazykovém vyjadřování 

autorky diplomové práce. 
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Diplomová práce Marie Timoščukové je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Otázka k obhajobě:  Sankcionování pachatelů trestného činu nebezpečného pronásledování 

podle § 354 tr. zák. 

 

Hodnocení diplomové práce: velmi dobře  

 

 

 

 

 

V Praze 5. 1. 2017                                                   JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  

                                                                                   oponent                                     

 


