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Předložená diplomová práce je pojata interdisciplinárně, jsou v ní zastoupeny partie 
kriminalistické, právní a viktimologické.

Systematika práce je přehledná a logická. Jazyková úroveň textu je převážně dobrá. 

Zvolený styl zpracování je značně popisný, ulpívá převážně na faktografii. Z textu je 
patrna přílišná (i formulační) závislost na použitých pramenech. Málo jsou zastoupeny partie 
polemické či diskusní, poukazující na potíže a problémy. Velmi chudý a lapidární je závěr 
práce, ulpívající na stručném shrnutí a několika všeobecných apelech.

Kladem je zařazení statistických dat a několika praktických příkladů ze soudní praxe. 
Autorka čerpala z poměrně obsáhlého okruhu literárních pramenů, zčásti též zahraničních. 

Z dílčích pochybení lze zmínit:
- str. 15, předposl.  odst.,  2. věta -  formulace je nepřesná,  navozuje dojem, jakoby nová 

úprava tr. činu sexuální nátlak (§ 186 TZ) byla identická s dřívější úpravou podle § 242 tr. 
zák., což neodpovídá skutečnosti;

- str. 32, posl. odst. – chybí zmínka o tom, že institut vykázání je nyní upraven v novém 
zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (§ 44 a násl.);

- str. 33  –  partie  6.2  (Typické  stopy)  je  obsahově  velmi  chudá;  z věcných  stop  stručně 
zmiňuje  toliko  stopy  biologické  a  zcela  pomíjí  jiné  materiální  stopy  (trasologické, 
daktyloskopické, pachové…); mnohem větší pozornost by zasluhovaly stopy paměťové, 
které u tohoto druhu kriminality hrají velkou roli (např. problematika vlivu emocí a afektů 
na kvalitu vnímání).

Diplomová práce je způsobilá k obhajobě, při níž by diplomantka měla zodpovědět 
otázky:
1. Specifické příčiny lži při výslechu sexuálně zneužívaných dětí.
2. Komerční formy sexuální delikvence páchané na dětech (právní kvalifikace, způsoby 

páchání, metody vyšetřování).

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře.

V Praze dne 27. prosince 2010.

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 


