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Diplomant si pro svou práci zvolil téma vybraných problémů metodiky vyšetřování 

sexuálních trestných činů, své téma však (poměrně rozumně) omezil jen na trestný čin 

znásilnění. Ačkoliv je znásilnění tradičním trestným činem objevujícím se (pod různým 

pojmenováním) v trestních zákonech od nepaměti, nejedná se o téma neaktuální, ba naopak. 

Způsoby jeho vyšetřování se neustále vyvíjejí a s tím vzniká i potřeba tento vývoj reflektovat.  

Autor v diplomové práci prokázal dostatečné teoretické znalosti jak z hlediska samotné 

kriminalistiky, tak i kriminologie a trestního práva procesního (byť si dosud zcela neosvojil 

některé pojmosloví trestního práva procesního – viz níže). To je patrné v celé jeho práci, která 

má charakter interdisciplinární, kdy se autor zaměřuje na různé vědní obory, které mohou do 

vyšetřování znásilnění vstupovat. Diplomant rovněž prokázal dostatečnou orientaci 

v odpovídajících materiálech a dokázal oddělit pro jeho práci podstatné zdroje od těch 

nepodstatných. Při vytváření své práce autor používal standardních vědeckých metod 

typických pro danou problematiku (byť je v práci nezmiňuje), zejména komparaci a analýzu 

textů a empirický výzkum. 

Autor si hned v úvodu vytyčil za cíl popsat specifika vyšetřování případů znásilnění a na 

základě vlastního šetření ze spisů obvodního státního zastupitelství poukázat na zásadní 

faktory ovlivňující proces poznání tohoto trestného činu. Tohoto úkolu se chopil poměrně 

zdařile a je možné konstatovat, že ve své práci stanovených cílů dosáhl samostatně a 

způsobem, který více než odpovídá základním požadavkům na obdobný druh vědecké práce. 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově je vypracována na 

95 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 83 stran. Nechybí abstrakt 

v českém a anglickém jazyce i seznam klíčových slov. Text sám je přehledně strukturován do 

11 kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly. V první kapitole se autor zaměřil na 

historickoprávní, trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění (a to včetně 

srovnání s německou, rakouskou a slovenskou úpravou, které je však spíše povrchní). 

Následují stěžejní části jeho práce spočívající v kriminalistické charakteristice tohoto 

trestného činu, jeho pachatelích a obětech a samotné metodice vyšetřování tohoto trestního 

činu (typické stopy, vyšetřovací situace, předmět vyšetřování, podněty a počáteční úkony, 

vyšetřovací verze, následné úkony). Dále autor zařadil kapitolu, ve které shrnuje své poznatky 

z vlastního empirického výzkumu ze spisů obvodního státního zastupitelství a k těmto 

výsledkům se kriticky vyjadřuje. Diplomant tak pro svou práci zvolil logickou strukturu, která 

čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autor při svém výkladu postupuje od obecného ke 

konkrétnímu, což napomáhá lepšímu pochopení ze strany čtenáře. 

Autor s ohledem na zvolené téma zvolil dostatečný a reprezentativní okruh pramenů, mezi 

nimiž nechybí ani dva zahraniční, což se však jeví jako poněkud málo. 



 2 

Autor správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomant správně a v souladu 

s citační normou fakulty odkazuje na internetové zdroje, u kterých uvádí nejen kompletní 

webovou adresu, ale i datum zobrazení. Autor využívá (poněkud nedůsledně) citační zkratku 

tamtéž, ještě větší přehlednosti odkazů na prameny práce by však prospělo využívání citační 

zkratky „cit. dílo“. Rovněž i seznam pramenů by působil přehledněji, kdyby byly zdroje 

rozčleněny na monografie, zvlášť články v odborných časopisech, internetové zdroje atd.  

Hloubka autorem provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako 

dostačující, oponent musí vyzdvihnout snahu autora o vlastní empirický výzkum, byť pouze 

na základě omezeného počtu soudních spisů, přesto má oponent za to, že diplomantem 

získané statistické údaje jsou relevantní a velmi názorně prezentované. Autor si přitom 

správně stanovuje hypotézy, které mají být výzkumem potvrzeny, nebo naopak vyvráceny. 

Diplomant se rovněž sympaticky snaží předložit čtenáři i své vlastní názory, škoda jen, že 

diplomant příliš nenavrhuje řešení problémů. 

Úprava práce je na vynikající úrovni. Autorský text diplomanta je poměrně čtivý, na 

dostatečné stylistické úrovni. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a překlepů, 

které se v ní nacházejí velmi sporadicky, a to zejména v čárkách (např. v úvodu je navíc čárka 

před a v první větě třetího odstavce; na str. 29 „bezvládně tělo“; na str. 35 v posledním 

odstavci je navíc jedno slovo „je“). 

Oponent má nad rámec výše uvedeného k předložené práci tyto konkrétní poznámky a 

připomínky:  

Str. 11 – autor ve výkladu o úpravě v trestním zákoně č. 140/1961 opomněl upozornit na 

významnou změnu, kterou přinesl tento zákon (resp. jeho novelizace), a to že znásilnění již 

nemuselo být spácháno pouze souloží, ale i „jiným obdobným pohlavním stykem“). 

Na stejné straně autor nadbytečně odkazuje na zdroj zákona (navíc nepůvodní), když 

primárním zdrojem je Sbírka zákonů. 

Str. 16 – Pojem „pohlavní styk“ se přijetím nového trestního zákoníku nezměnil, změnila se 

však jeho trestnost u znásilnění, když napříště lze spáchat znásilnění jakýmkoliv pohlavním 

stykem, nikoliv pouze „souloží“ nebo „jiným obdobným pohlavním stykem“, jako tomu bylo 

dříve. Tím se značně rozšířila trestnost znásilnění, autor však tento aspekt změny nereflektuje. 

Autor pak v dalším textu (str. 30 věta „…, protože pohlavní nebo jiný obdobný styk“) plete 

pojmy „pohlavní styk“, „jiný obdobný styk“ a „soulož“ (neexistuje k pohlavnímu styku 

obdobný pohlavní styk, ale pouze souloži obdobný pohlavní styk). 

Na str. 20 diplomant při předkládání statistických údajů nezohledňuje případy křivých 

obvinění, na str. 24 pak diplomant uvádí, že křivá obvinění i dle jeho výzkumu tvoří 

„minimální procento“; v kapitole o svém výzkumu si však protiřečí, neboť sám uvádí, že se 

jednalo o 12 případů z 50, což odpovídá 24 % (v literatuře se obvykle uvádí minimálně 10 %), 

což rozhodně není zanedbatelné číslo!   

Autor v práci velmi často uvádí neexistující právní pojmy z trestního práva procesního či tyto 

zaměňuje. Tak např. neexistuje „podmíněné odložení zahájení trestního stíhání“, pouze 

existuje ve zkráceném přípravném řízení „podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. 

Stejně tak neexistuje ve výzkumu hojně zmiňované „odložení trestního stíhání“, nýbrž 

„odložení věci“, popř. „dočasné odložení trestního stíhání“, o kterém ovšem autor v textu 

nepíše.  

Na str. 31 diplomant vyjadřuje názor, že pokud dívka nemá vyvinuté druhotné pohlavní 

znaky, je zřejmé, že pachatel je deviantní. To ale není pravdou; častými pachateli znásilnění 

dětí mladších 15 let jsou osoby s normální sexuální preferencí. 
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Na str. 41 diplomant uvádí, že u znásilnění existuje vždy stopa ve vědomí. To ale nemusí být 

pravdou v případech znásilnění obětí v bezvědomí. 

Na str. 45 autor nevhodně zaměňuje pojmy „vyšetřování“ a „dokazování“, ačkoliv se jedná o 

zcela jiné pojmy. 

Str. 57 – nutná obhajoba bude vyžadována i v některých případech trestního stíhání pro přečin 

znásilnění podle § 185 odst. 1, nejen u zločinů podle odst. 2, 3 a 4 (např. u mladistvého 

pachatele). 

Kapitola 9.8 působí trochu nedotaženě. 

Představa diplomanta, že zákon o obětech trestných činů sám o sobě významně omezí 

sekundární viktimizaci, je poněkud naivní. 

Výše uvedená pochybení a připomínky však nemohou podstatným způsobem snížit jinak 

velmi slušnou a nadstandardní úroveň práce.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tuto otázku: 

Vysvětlete pojmy „pohlavní styk“, „soulož“, „jiný pohlavní styk provedený způsobem 

srovnatelným se souloží“ a uveďte, co je odlišuje. 

 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 1. 

 

V Praze dne: 20.1.2017                                                           

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D., v.r. 

oponent diplomové práce 


