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Aktuálnost tématu 

Jako téma své diplomové práce si autorka zvolila problematiku stalkingu. Konstatuji, že toto 

téma je teoreticky i prakticky relevantní. Od 1. ledna 2010 byl do trestního zákoníku zařazen 

trestný čin nebezpečného pronásledování a je tudíž vhodné analyzovat zkušenosti související 

se stíháním této specifické podoby kriminálního jednání.   

Náročnost tématu 

Problematika stalkingu je svou povahou interdisciplinární, propojují se v ní poznatky různých 

disciplín (trestní právo, kriminologie, forenzní psychologie atp.). Autorka ve své práci 

akcentuje, tak jak vyplývá z názvu, trestně právní a kriminologické aspekty tématu (jevové 

podoby stalkingu, zahraniční právní úpravy stalkingu, typologie a motivaci stalkerů i 

viktimologické aspekty, postih stalkingu). Po metodologické stránce práce využívá adekvátní 

metody, zejména teoretické, tj. analýzu a komparaci různých literárních pramenů, interpretaci 

statistických přehledových údajů atp.  

Hodnocení práce 

Cíl práce definuje autorka v úvodu: „ posouzení vhodnosti a úplnosti znění skutkové podstaty 

nebezpečného pronásledování a s ohledem na délku její existence také zhodnocení její 

potřebnosti a efektivnosti“. (str. 8). Vymezení cíle považuji za adekvátní a věcné. Mohu 

konstatovat, že autorce se takto vytyčený cíl podařilo naplnit. Ve své práci sumarizuje 

relevantní poznatky jak z oblasti kriminologie (např. pachatelé a oběti stalkingu, typické 

projevy, dopady stalkingu a ochrana či pomoc obětem), tak z oblasti trestního práva (rozbor 

skutkové podstaty, procesní stránka nebezpečného pronásledování, předběžná opatření dle 

ZZŘS atp.). Nastíněné poznatky analyzuje a komentuje z hlediska účinnosti a efektivnosti 

řešení živých případů.   

V roli vedoucího práce oceňuji zejména samostatnost autorky při zpracovávání tématu. 

Strukturace práce je věcně správná, logická, umožňuje postihnout relevantní aspekty zadání.  

Kladně hodnotím snahu o ilustraci konkrétní problematiky stalkingu pomocí příkladů z praxe 

(viz např. kapitola „mediálně známé případy stalkingu v ČR“). Autorka použila převážně 

domácí zdroje literatury, opírá se však i o zahraniční publikace.  Popis, explikace a analýza 

problematiky stalkingu včetně jeho řešení od roku 2010 odpovídají standardům pro 

diplomové práce. Výkladové pasáže jsou psány přehledně, srozumitelně a bez věcných chyb 

či podstatných nepřesností. Jazyková a stylistická úroveň práce včetně úpravy splňuje rovněž 

stanovené požadavky.  

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci neuplatňuji žádné zásadní připomínky. Oceňuji snahu autorky o komplexní přístup 

k řešeným problémům a také její snahu komentovat a zaujímat vlastní stanoviska. 

S podstatnými závěry, ke kterým autorka v textu dospívá (např. není nutná změna legislativy, 

vhodná by naopak byla určitá změna praxe, pro zlepšení situace obětí je potřebné 



proškolování policistů a OČTŘ v této specifické problematice) lze souhlasit. Při obhajobě 

doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. Uveďte v přehledu konkrétní opatření, která lze využít pro ochranu obětí 

nebezpečného pronásledování v ČR.   

2. V kapitole 2.8 zmiňujete zahraniční úpravy stalkingu. Liší se výrazně od domácí 

úpravy nebezpečného pronásledování a v čem?  

3. V čem spatřujete hlavní problémy při trestně právním řešení (trestním stíhání) případů 

nebezpečného pronásledování v praxi?  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Předběžně navrhuji klasifikaci stupněm výborně.  

 

V Praze 17. 3. 2017    Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. 

 


