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na téma  

„Nebezpečné pronásledování. 

Kriminologické a trestněprávní aspekty“ 

 

 

 

Předložená diplomová práce je věnována rozboru právní úpravy trestného činu 

nebezpečného pronásledování, nově zavedeného trestním zákoníkem z roku 2009, a  

kriminologické, resp. psychologické charakteristice fenoménu pronásledování, jehož 

zkoumání v našem prostředí upoutalo větší pozornost odborníků právě v souvislosti se 

zavedením speciální skutkové podstaty nebezpečného pronásledování.  

 

Uvedenému zaměření práce je podřízena její systematika. Diplomantka se v prvních 

třech kapitolách zabývá pojmovým vymezením stalkingu resp. nebezpečného pronásledování 

a jeho historickým vývojem, dále procesem postupného začleňování ochrany před tímto 

jevem do českého a československého práva a stručným nástinem trestněprávního přístupu 

k tomuto jevu ve vybraných evropských zemích. Těžiště práce je v kapitole čtvrté až šesté, 

v nichž diplomantka rozebírá jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečného pronásledování podle ustanovení § 354 TZ, všímá si vztahu tohoto ustanovení 

k jiným ustanovením trestního zákoníku a k jiným právním předpisům a neopomíjí ani 

problematiku trestání pachatelů tohoto trestného činu. Na tento výklad navazuje 

kriminologický rozbor znaků typických pro pachatele a oběť nebezpečného pronásledování 

včetně charakteristiky druhu a rozsahu újmy, která je oběti pronásledování zpravidla 

působena. V poslední kapitole práce je pak obsažena ukázka konkrétní pomoci, kterou obětem 

pronásledování poskytuje Bílý kruh bezpečí jako občanské sdružení orientované na pomoc 

obětem trestných činů a prevenci kriminality. V závěru práce diplomantka stručně shrnuje 

výsledky své práce a hodnotí platnou právní úpravu nebezpečného pronásledování.  

K dokreslení pohledu na zkoumaný jev diplomantka provedla i průzkum povědomí veřejnosti, 

jehož výsledky zařadila do připojené přílohy. 

  

Po metodologické stránce práce vychází ze studia širokého okruhu literatury, přičemž 

ocenění zaslouží studium celé řady zahraničních pramenů. V práci jsou využity i poznatky 

získané studiem aktuálních internetových zdrojů a vlastním průzkumem..  

 

Věcná pochybení se v práci vyskytují jen ojediněle, resp. jde jen o dílčí nepřesnosti, 

způsobené většinou málo pečlivou korekturou textu (viz např. na str. 31 slova „uložení zákazu 

konstatování“ místo „uložení zákazu kontaktování“ aj.). Rovněž upozorňuji, že na řadě míst je 

použito slova  „klasifikace“ v rozporu s jeho významem (např. na str. 37 se hovoří o 

„klasifikaci nebezpečného pronásledování z hlediska současné právní úpravy“, přičemž 

diplomantka má na mysli rozbor znaků tohoto trestného činu významných pro jeho 

kvalifikaci).  

 

Silnější stránkou práce jsou nepochybně kriminologické a psychologické výklady. 

Rozbor právních otázek je na některých místech povrchní a zasloužil by si hlubší 

propracování (viz např. výklad o vztahu ust. § 354 TZ k jiným ustanovením trestního 

zákoníku na str. 49 nebo výklad o souvisejících právních předpisech).  

 

Přes uvedenou výtku práci celkově hodnotím jako zdařilou, plně vyhovující 

požadavkům stanoveným pro práce diplomové. Práci proto doporučuji k obhajobě.  



 

Při obhajobě by se diplomantka mohla věnovat problematice přiměřených omezení a 

přiměřených povinností (§  48 odst. 4 TZ) a uvážit, zda lze jejich aplikací zvýšit účinnost 

alternativních trestů v případě trestání nebezpečného pronásledování.  

  

 

 

      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

      oponent 

   

V Praze dne 24. 5. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


