
Závěr 

Toto téma jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že považuji sexuální 

trestné činy za zvlášť zavrženíhodné a pro oběť snad jedny z nejhorších. Fyzické 

následky pro oběť většinou nebývají tak těžké a dá se s nimi vyrovnat, ale psychická 

újma u sexuálních trestných činů je nedozírná. Pachatel spácháním těchto trestných činů 

zasahuje do nejvíce intimní a osobní sféry osoby, do jejího sexuálního života. Je přeci 

jen a pouze na dané osobě, zda a popřípadě s kým bude nebo nebude provozovat 

pohlavní styk či jinou sexuální aktivitu.  

Podle mého názoru je důležité, aby největší ochrana byla poskytnuta dětem, a byl 

tak kvalitně chráněn jejich mravní a tělesný vývoj. Děti jsou snadno ovlivnitelné a 

nechají se „strhnout“ okolím, často opakují, co vidí v televizi nebo u dospělých. Proto 

někdy může pomoci dobrá sexuální výchova, která jim umožní chápat, co je správné, co 

špatné a co si k nim kdo může dovolit apod. Samozřejmostí ale je, že na dítě nejvíce 

působí jeho rodiče, kteří ovlivňují a určují v prvních několika letech směr jeho života. 

Na dítě však také působí jeho nejbližší okolí jako např. učitelé, sourozenci, spolužáci a 

jiní kamarádi. Proto je až smutné, jak málo se o dnešní mládež dospělí zajímají. Většina 

rodičů nemá čas zjišťovat, co jejich dítě celý den dělá, o víkendu netráví čas společně, 

učitelé jsou zavaleni školským papírováním a vedoucí různých kroužků mají svých 

starostí dost. Nemůžeme se tak divit, že dnešní mládež dospívá daleko dříve, 

experimentuje se sexem a nemá takové zábrany, jak tomu bylo kdysi.  

Dalším problémem, na který tato práce poukazuje, je vysoká míra latence. Ta je 

bezpochyby způsobena nejen samotnými orgány činnými v trestním řízení, ale také 

samotnou společností či blízkým okolím oběti. Orgány činné v trestním řízení by měly 

k obětem (nejen těchto trestných činů) přistupovat citlivě, vytvořit si důvěrný vztah, 

šetřit je, a zabránit tak sekundární viktimizaci. Společnost a blízké okolí by naopak oběť 

měly podporovat, věřit jí, a pokud se oběť svěří pouze nejbližším, nezklamat její 

důvěru. Oběť většinou potřebuje pocit jistoty a zázemí, aby vůbec byla schopna oznámit 

sexuální trestný čin.  



Můžeme tedy shrnout, že vyšetřování trestných činů znásilnění a pohlavního 

zneužití (ale i jiných sexuálních trestných činů) je jedno z nejnáročnějších nejen pro 

oběť, ale také pro orgány činné v trestním řízení. Ti, kteří přicházejí do styku s obětí, by 

měli projít odbornou průpravou v psychologii, sexuologii či viktimologii. To by mohlo 

usnadnit nejen navázání kontaktu obětí s orgány činnými v trestním řízení, ale také jim 

ulehčit celou situaci, a chránit je tak před sekundární viktimizací. Správný přístup 

k obětem sexuálních trestných činů, který zatím bohužel není vždy pravidlem, zvětší 

důvěru obětí k policii a tím i ochotu obětí oznamovat trestné činy, které na nich byly 

spáchány. Tím zabráníme i případné recidivě, protože pachatel je odsouzen dříve, než 

spáchá další trestné činy. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že tato práce poukázala pouze na nejzávažnější 

momenty vyšetřování trestného činu znásilnění a pohlavního zneužití, neboť celé téma 

je mnohem rozsáhlejší než požadovaný rozsah diplomové práce. Největší pozornost 

navíc byla věnována dětským obětem, sekundární viktimizaci oběti a falešným 

obviněním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


