
 1 

Hodnocení 

diplomové práce Terezy Bártové 

Nebezpečné pronásledování 

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 74 stran textu a několika dalších stran 

použité literatury je velmi aktuální a společensky závažné. Diplomová práce pojednává o 

fenoménu tzv. stalkingu, jehož trestněprávní postih požadovala delší dobu část odborné 

veřejnosti z řad kriminologů, psychologů a psychiatrů. Nakonec se tento fenomén stal novým 

trestným činem podle § 354 tr. zákoníku z roku 2009. 

Diplomová práce se ovšem nezabývá pouze českou trestněprávní úpravou, její záběr je 

nepoměrně širší. Autorka se zabývá jednak vymezením pojmu stalking a nejednotným 

chápáním jeho definic, typologií pachatele i profilem obětí stalkingu, odlišením stalkingu od 

jiných protiprávních jednání, zejména tzv. domácího násilí, srovnává českou právní úpravu se 

zahraničními vzory a uvádí některé náměty de lege ferenda.  

Diplomová práce je vypracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni. 

Diplomantka vychází z logické osnovy, ve které se postupně zabývá nejprve obecným 

fenoménem stalkingu, usiluje o jeho pojmoslovné vymezení, poukazuje na nejednotné 

chápání tohoto pojmu a rozebírá stalking jako společenský a psychologický jev. Posléze se 

zabývá typologií oběti tohoto druhu trestné činnosti a právními aspekty nebezpečného 

pronásledování. Závěr diplomové práce tvoří pojednání o trestech a komparace s cizími 

právními úpravami. Práci zakončuje stručným shrnutím nedostatků platné právní úpravy a 

nastíněním návrhů de lege ferenda. 

Diplomantka zpracovala práci na podkladě nadstandardně vysokého počtu odborných 

pramenů. Mezi nimi nalézáme četné cizojazyčné tituly. To umožňuje autorce zejména v prvé 

části zabývat se fenoménem stalkingu v opravdu širokých souvislostech a práce tak rozšiřuje 

okruh odborné literatury, která se tomuto specifickému jevu věnuje. 

Mimořádnou pozornost věnuje autorka pochopitelně české právní úpravě, které lze 

vytknout zejména skutečnost, že obsahuje taxativní výčet jednání a chybí ji určitá generální 

klauzule nebezpečného pronásledování. Lze poukázat na zahraniční zkušenosti, ze kterých 

vyplývá, že je velmi obtížné taxativně vypočíst všechna možná chování stalkera, která mohou 

zahrnovat všechno možné, počínaje zasíláním dopisů, přes zanechání mrtvých zvířat na 

čelním skle automobilu a konče třeba zasláním pěti set nůžek oběti. Taxativním výčtem 

jednání v ustanovení § 354 tr. zák. je česká právní úprava nepraktická. Je ovšem třeba uvést, 

že jde o obecný znak trestního zákoníku z roku 2009. Sepisovatelé tohoto kodexu totiž 
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opustili, podle mínění recenzenta práce, obecné jazykové formulace a preferovali kasuistické 

skutkové podstaty, o kterých s obecné teorie práva je dávno dobře známé, že v konkrétním 

případě nemohou postihnout všechny varianty chování, které se vyskytují. 

Dalším nedostatkem české právní úpravy je použití neurčitého pojmu „dlouhodobě 

pronásleduje“ v ustanovení § 354 tr. zák.   

Dalším obdobně neurčitým pojmem, který používá česká právní úprava, je formulace 

„vytrvale…jiného kontaktuje“ [§ 354 odst. 1 písm. c) tr. zák.].  

Autorka kritizuje také relativně nízkou trestní sazbu trestu odnětí svobody a poukazuje na 

určité praktické procesní problémy při vyšetřování tohoto trestného činu. 

Závěrem shrnuji: Diplomová práce Terezy Bártové je plně způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. 

Otázka k obhajobě: Uveďte podněty ke zdokonalení současné české právní úpravy 

nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zák. 

Hodnocení diplomové práce: výborně  

 

 

 

 

 

V Praze 8. června 2012                                                Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


