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1. Aktuálnost tématu: 

Komerční sexuální zneužívání dětí představuje velmi závažný společenský problém. 

Potřeba zabránit šíření tohoto jevu se projevuje v celé řadě mezinárodních právních 

dokumentů a dalších mezinárodních aktivit, jejichž odrazem jsou následné změny v  tuzemské 

právní úpravě, k nimž v posledních letech opakovaně dochází. Zkoumání této trestné činnosti 

včetně možností účinné pomoci jejím obětem je tedy nepochybně společensky potřebné.  

 2. Náročnost tématu: 

Práce je zaměřena na kriminologické a trestněprávní aspekty zkoumané problematiky. 

Vyžaduje proto důkladné studium pramenů z oblasti kriminologie a dalších souvisejících 

oborů a zevrubnou orientaci v tuzemské trestněprávní úpravě a aplikační praxi. Nezbytným 

předpokladem pro posuzování vnitrostátní úpravy je rovněž patřičná znalost mezinárodních 

dokumentů.   

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je podle autorky (viz str. 1-2 práce) upozornit na závažnost komerčního 

sexuálního zneužívání dětí a na mezinárodní a vnitrostátní právní úpravu boje proti tomuto 

problému. Z celkového pojetí práce je však zřejmé, že autorka se neomezila na pouhé 

„upozornění“, ale že ve své práci provedla zdařilou analýzu dané problematiky, do které 

zahrnula i aktuální otázky pomoci obětem této trestné činnosti. 

Práce je velmi přehledně uspořádána. Je rozdělena do sedmi kapitol, jejichž podrobné 

vnitřní členění přispívá ke snadné orientaci v práci. 

Výklad se opírá o vhodně zvolenou systematiku, umožňující zkoumat danou 

problematiku ze všech vytýčených hledisek. Východisko práce tvoří vymezení pojmu 

komerčního sexuálního zneužívání dětí a podrobný rozbor jeho forem – obchodu s dětmi, 

dětské pornografie a dětské prostituce. V následující dvou kapitolách se autorka zabývá 

mezinárodními aktivitami orientovanými na boj proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání 

dětí. Věnuje v nich pozornost jednak výsledkům světových kongresů a jednak mezinárodně 

právní úpravě dané problematiky na úrovni OSN, Rady Evropy a Evropské unie. Pátá kapitola 

je zaměřena na právní úpravu odpovídajících trestných činů obsažených v trestním zákoníku a 

rovněž na národní dokumenty týkající se boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. 

V samostatné kapitole je pak věnována pozornost pomoci obětem této trestné činnosti. 

Autorka v ní přibližuje základní rysy nového zákona o obětech trestných činů a činnost 

některých organizací poskytujícím pomoc obětem trestné činnosti. Práci uzavírá zhodnocení 

vnitrostátního přístupu k řešení zkoumané problematiky. 

Po metodologické stránce se práce opírá převážně o studium tuzemské literatury, 

judikatury a internetových zdrojů.   

Práce představuje pečlivé shrnutí poznatků obsažených v literatuře. Oceňuji  

přehlednost a vyváženost výkladu, důslednou práci diplomantky s literaturou i výstižnou 

dokumentaci některých otázek na konkrétních případech.  

K práci mám jen ojedinělé připomínky, z nichž uvádím následující. Na str. 58 mám 

pochybnosti o tom, zda lze svěření dítěte do moci jiného podle § 169 TZ považovat za 

privilegovanou skutkovou podstatu k ustanovení o obchodování s lidmi. Při výkladu trestného 



činu svádění k pohlavnímu styku mohla diplomantka věnovat větší pozornost vztahu tohoto 

trestného činu k trestnému činu kuplířství a příp. i k trestnému činu ohrožování výchovy dítěte 

(viz str. 69). V souvislosti s nástinem nového zákona o obětech trestných činů mohla 

diplomantka uvést, k jakým změnám došlo v důsledku přijetí tohoto zákona v trestním řádu 

(viz str. 78).  

Práce je psána odpovídajícím odborným stylem. Dobře se čte. Také po formální 

stránce splňuje všechny požadavky kladené na práce diplomové. 

 4. Otázka k obhajobě:  

Zvláštnosti postavení dítěte, které je obětí komerčního sexuálního zneužívání, v roli 

poškozeného a svědka v trestním řízení.  

5. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 17. 1. 2014 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


