
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, a to 

nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho podobami 

lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí – první část se zaměřuje na 

vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a poslední z nich je 

věnována aspektům kriminologickým.  

Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl mezi 

stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně seznamuje s jeho 

historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné rovině pochopit. 

Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na 

poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do právního 

řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před přijetím 

antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém celku 

komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je porovnána i se 

zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě zde nechybí ani 

analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také přináší ucelený výčet 

sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. 

Poslední celek pojednává mimo jiné o pachatelích pronásledování, jejich typologii a tedy 

charakteristických rysech, které byly díky mnoha výzkumům vypozorovány a shromážděny. 

Dále se lze v této části seznámit s novými poznatky, které v posledních letech studie ve vztahu 

k pachatelům přinesly. Značná část práce je pak věnována obětem stalkingu, a to nejen 

z pohledu právního. Pojednání o obětech je uvozeno rozlišováním pojmů oběti a 

poškozeného, tedy poukázáním na odlišnosti dle zákona o obětech trestných činů a trestního 

řádu. Navazuje charakteristika běžné oběti a s ní související problematika falešné viktimizace. 

Z psychologického hlediska se tato část diplomové práce zaměřuje na dopady, které 

systematické pronásledování obětem způsobuje. Poslední kapitoly umožňují seznámení se s 

doporučovaným postupem řešení této nechtěné pozornosti a s aktuálně dostupnými prostředky 

ochrany oběti.  

Samotný závěr pak danou problematiku uceleně shrnuje a upozorňuje na určitá úskalí, 

která souvisí především s rozpoznáváním závažnosti stalkingu a nelehkou úlohou Policie ČR.  

 


