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1. Aktuálnost tématu: 

Ke kriminalizaci stalkingu jakožto společensky škodlivému jevu došlo v České 

republice přijetím nového trestního zákoníku z roku 2009. Jde tedy o relativně nový trestný 

čin, jehož právní úpravě a s ní spjatým procesním postupům vůči jeho pachatelům, jakož i 

prostředkům ochrany jeho obětí je namístě věnovat pozornost. 

  

 2. Náročnost tématu: 

Práce předpokládá důkladné studium příslušných trestněprávních otázek, jak 

hmotněprávní, tak procesněprávní povahy. Přezkoumat je nutno i přístup aplikační praxe 

k postihu tohoto trestného činu. Náležité uchopení problematiky vyžaduje, aby se autorka do 

hloubky seznámila s poznatky z oblasti kriminologie a forenzních disciplín. Vhodné je i 

získání patřičného rozhledu po zahraničních právních úpravách. Autorka všech naznačených 

hledisek ve své práci v potřebné míře využila. 

  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem diplomové práce, podrobně rozvedeným na str. 8, je především komplexní 

pochopení stalkingu a zhodnocení platné právní postihující tento jev, tj. trestného činu 

nebezpečného pronásledování. Kromě toho si práce klade za cíl analyzovat a zhodnotit 

aktuální prostředky intervence orgánů činných v trestním řízení a současné možnosti ochrany 

oběti tohoto trestného činu. Zaměření práce je vhodné, odpovídající aktuální potřebě. 

Práce je rozdělena do tří částí (vedle úvodu a závěru), které jsou podrobně vnitřně 

členěny, což činí práci přehlednou a umožňuje čtenáři snadnou orientaci v textu.  

Systematika práce je koncipována v souladu se sledovaným cílem. Její první část 

obsahuje vymezení pojmu stalking a jeho odlišení od trestněprávního pojmu nebezpečného 

pronásledování a stručný nástin historického vývoje stalkingu a jeho fenomenologie.  Ve 

druhé části je provedena trestněprávní analýza stalkingu. Autorka tu připomíná možnosti 

postihu stalkingu před přijetím nového trestního zákoníku a proces zavedení trestného činu 

nebezpečného pronásledování do právního řádu České republiky. Podrobně pak rozebírá 

znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu a současné možnosti sankcionování jeho 

pachatelů. Stranou její pozornosti nezůstávají ani procesněprávní aspekty nebezpečného 

pronásledování, z nichž se věnuje problému souhlasu poškozeného s trestním stíháním, 

možnosti vzetí do vazby a významu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. 

Výklad je doplněn charakteristikou vybraných zahraničních právních úprav (Rakousko, 

Německo, USA) a statistickými údaji o četnosti výskytu tohoto trestného činu u nás, 

v Rakousku a v Německu. Třetí část je orientována na kriminologické aspekty stalkingu. 

Autorka se v ní postupně zabývá zejména příčinami stalkingu, osobností stalkerů a jejich 

typologií a četnými otázkami týkajícími se obětí stalkingu. Rozbor je zaměřen nejen na 

psychologické aspekty (charakteristiku běžné a falešné oběti a dopady stalkingu na oběti), ale 

i na právní otázky ochrany a pomoci obětem pronásledování (civilní i veřejnoprávní). Práce je 

uzavřena celkovým shrnutím problematiky a uvedením doporučení, která by mohla přispět 

k včasnému rozpoznání zkoumaného jevu a jeho efektivnějšímu postihu. Výklad je vyvážený, 



poskytující ucelený obraz dané problematiky. Představu o jejím významu zdařile dokreslují 

data policejní a justiční statistiky, která jsou zpracována v celé řadě tabulek a grafů  

připojených v příloze. 

 Po metodologické stránce práce vychází ze studia poměrně rozsáhlého okruhu 

odborné literatury, judikatury, statistických dat a aktuálních elektronických zdrojů. Práce 

s použitými prameny odpovídá stanovené normě. 

 Práce svědčí o promyšleném přístupu k jejímu zpracování. Autorce se podařilo podat 

výstižný obraz zkoumaných otázek. Ocenění zaslouží věcnost a zajímavost výkladu. Kladně 

je třeba hodnotit i autorčino závěrečné hodnocení platné právní úpravy a současné úrovně 

činnosti orgánů činných v trestním řízení při postihu stalkingu.  

K obsahu práce mám jen několik drobných připomínek. Na str. 32 mohl být důkladněji 

objasněn rozdílný vztah zavinění k jednotlivým okolnostem podmiňujícím použití vyšší 

trestní sazby. Ve spojitosti s rozborem sankčních možností (str. 33 – 34) by bylo vhodné 

zjistit, zda soudy využívají trest zákazu činnosti jako trest samostatný. Na str. 35 by se slušelo 

uvést, za jakých podmínek není třeba souhlasu poškozeného s trestním stíháním. Pro čtenáře 

by bylo srozumitelnější, kdyby v rámci úvah o možnostech vzetí do vazby (str. 36) bylo 

zdůrazněno, která předběžná opatření mohou v případě nebezpečného pronásledování sloužit 

jako náhrada vazby. Konečně je zapotřebí upozornit, že zákonné vymezení oběti (str. 50) 

doznalo v důsledku přijetí novely zákona o obětech trestných činů č. 56/2017 Sb. určitých 

změn. 

Práce má celkově velmi dobrou úroveň i po stránce formální. Vyzvednout je třeba 

zejména pečlivé zpracování tabulek a grafů umístěných v příloze. Skvrnou je však podcenění 

seznamu použitých tuzemských a zahraničních publikací, v němž jsou k některým položkám 

přiřazena nesprávná jména autorů. 

4. Otázka k obhajobě: Možnosti sankcionování pachatelů trestného činu 

nebezpečného pronásledování. 

  

5. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

   
 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
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