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1. Aktuálnost tématu: Předmětem diplomové práce je nový trestný čin, zavedený 

do trestního zákoníku z roku 2009 v souladu s novodobými trendy trestněprávní ochrany. 

Zkoumání tohoto trestného činu a jeho konkrétních projevů je tedy velmi aktuální.  

 

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje hlubší orientaci nejen 

v trestněprávní, ale i kriminologické a soudně psychologické problematice. Je žádoucí  

seznámit se s teoretickým pozadím problematiky i s konkrétními postupy při jejím řešení 

v praxi. Vhodné je přezkoumat i širší právní souvislosti.  

  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:  

Autorka si klade za cíl provedení trestněprávní a kriminologické analýzy 

nebezpečného pronásledování, a to na podkladě rozboru historického vývoje fenoménu 

pronásledování, různých právních přístupů k tomuto jevu, rozboru zahraničních 

trestněprávních úprav, tuzemské právní úpravy a kriminologické a psychologické 

charakteristiky pachatele a oběti nebezpečného pronásledování. Formulaci cíle považuji za 

vhodnou, odpovídající společenské potřebě.  

 

Práce je koncipována v souladu s cílem, jehož chce diplomantka dosáhnout. V devíti 

kapitolách je postupně rozebírán vznik fenoménu nebezpečného pronásledování, prostředky 

ochrany před tímto jevem poskytované různými právními odvětvími, možnosti trestněprávní 

ochrany před rokem 2010, trestný čin pronásledování v právních úpravách Rakouska, 

Německa a Belgie, znaky skutkové podstaty nebezpečného pronásledování podle ustanovení § 

354 TZ a vztah tohoto ustanovení k jiným ustanovením TZ, možnosti trestání pachatelů 

tohoto trestného činu, typologie  pachatele a oběti tohoto činu a působení Bílého kruhu 

bezpečí v této oblasti. Rozbor uvedených otázek je uzavřen hodnocením platné právní úpravy 

trestného činu nebezpečného pronásledování a doplněn průzkumem diplomantky o povědomí 

veřejnosti o zkoumaném trestném činu (viz příloha práce). 

 

Zkoumaná problematika je zpracována s potřebnou dávkou samostatnosti. Popisný 

charakter některých částí práce (tato výtka se týká zbytečně rozsáhlých citací některých 

zákonných ustanovení nebo popisu některých základních pojmových znaků trestného činu) je 

vyvážen úsilím o hodnocení některých trestněprávních otázek (viz např. návrh diplomantky 

na případné rozšíření podmínek pro vzetí do vazby na str. 52 nebo partie věnovaná 

sankcionování pachatelů zkoumaného trestného činu na str. 53 a násl.) a samostatně 

provedeným průzkumem  uskutečněným na vybraném vzorku populace, jehož výsledky jsou 

v práci s pečlivostí prezentovány.  

 

  Po metodologické stránce se výklad opírá o studium širokého okruhu tuzemské i 

zahraniční literatury a aktuálních internetových zdrojů. 

 



Práce je psána odpovídajícím odborným stylem. Diplomantce lze vytknout jen 

nedůsledně provedenou závěrečnou korekturu textu, díky které v práci zůstaly některé 

písařské nedostatky.   

 

4. Otázka k obhajobě: Doporučuji, aby se diplomantka zabývala srovnáním české 

právní úpravy trestného činu nebezpečného pronásledování s úpravou rakouskou a německou. 

  

 5. Práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu a proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  

 

 

      JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

        

V Praze dne 23. 5. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


