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Předložená diplomová práce obsahuje 62 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, šesti základních kapitol a závěru. Vnější úprava je velmi pěkná. 

Okruh použité literatury je s ohledem na specifické zaměření práce určitě přiměřený 

zvolenému tématu práce a zahrnuje i několik prací zahraničních autorů. Po formální 

stránce splňuje předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku určitě netradiční, avšak 

současně dosti obtížnou. Poměrně úzce zaměřené téma, do kterého se promítají i 

aspekty sociologické, psychologické a zejména kriminologické, klade totiž zvýšené 

nároky na excerpci pramenného materiálu a rovněž vede k vyšším nárokům na 

samotné zpracování práce, vyžadující syntézu a využití informací z různých zdrojů. 

Zpracování tématu je rozhodně aktuální a přínosné. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejdříve zabývá syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(CAN), a to co do pojmu a projevů. S diplomantkou třeba souhlasit, že při získávání 

empirických dat narážíme na problém latence a na problém samotné detekce 

jednotlivých případů. Jednotlivé formy jsou diplomantkou zpracovány sice na 

podkladě dostupné odborné literatury, ale zato velmi výstižně a přehledně s žádoucí 

orientací na podstatné znaky.  

 

Následující kapitoly práce jsou věnovány typologii osoby pachatele a oběti 

analyzovaného negativního společenského jevu. I zde diplomantka nutně vychází ze 

zpracované odborné literatury a úspěšně v přiměřené míře stručnosti postihuje 

podstatné znaky. Kladně třeba hodnotit přehlednost a systematičnost zpracování. 

S diplomantkou třeba souhlasit, že fyzické týrání se s ohledem na jeho projevy 

detekuje snáze, než často mnohem nebezpečnější týrání psychické, včetně šikany a 

sexuálního zneužívání. Partie o preventivních aktivitách je zpracována vcelku 

výstižně. 

 

Jádrem práce je kapitola pátá, zabývající se právní úpravou ochrany dětí před 

týráním a postihu týrání dětí. Záslužně zde diplomantka nejdříve vychází z principů 

zakotvených v ústavním pořádku a v mezinárodních dokumentech. Zejména přehled 

mezinárodních dokumentů týkajících se práv dítěte a ochrany dítěte, jakož i výklad 

základních principů a požadavků v nich vyjádřených, je proveden dobře. Pokud jde o 

rozbor skutkových podstat trestných činů, je tato partie pod určitým inspirativním 



vlivem komentáře k trestnímu zákoníku a místy je možno litovat, že se diplomantka 

neorientovala více na ochranu osob mladších osmnácti, případně patnácti let a nešla do 

větší hloubky, zejména větším využitím judikatury. Zařazení partie o sociálně-právní 

ochraně dětí je poměrně zdařilé, i když i zde se diplomantka místy nevyvarovala určité 

popisnosti. 

 

Poslední kapitola práce je věnována některým vlastním námětům diplomantky. 

Rozhodně třeba souhlasit s myšlenkou, že s problematikou CAN by měli být více 

seznámeni učitelé a vychovatelé, ale také další osoby, které ve své činnosti s dětmi 

setkávají, neboť jen tak lze včas problém detekovat a zejména pak následně řešit. 

Upozornění na nebezpečí sekundární viktimizace je rovněž zcela namístě. Poněkud 

diskusní povahy je doporučení vymezit přímo v trestním zákoníku pojem týrání, jakož 

i zvýšení sankce za neoznámení daného trestného činu.  

 

V závěru své práce diplomantka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka 

prokázala pěknou znalost zvolené problematiky, a to jak pokud jde o právní úpravu, 

judikaturu tak i dosavadní zpracování v odborné literatuře. Kapitola šestá, která měla 

být v souladu s názvem práce jejím jádrem, však mohla být propracována do větší 

hloubky s menší mírou závislosti na použitých pramenech. Na druhou stranu kladem 

práce je systematičnost zpracování a vesměs dobrá jazyková úroveň vyjadřování.  

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomantka mohl vyjádřit svůj názor na 

trestnost nakládání s pornografickým dílem zobrazujícím osobu, jež se „jeví býti 

dítětem“ v ustanovení § 192 o trestném činu výroby a jiného nakládání s dětskou 

pornografií. 

 

Předběžná klasifikace:   velmi dobře - dobře 

 

 

V Praze dne 5.1.2017 

 

 

        JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

          vedoucí diplomové práce 

 

 


