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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí je palčivým 

problémem, kterému v posledních zhruba dvaceti letech věnují pozornost mnohé instituce, což 

nachází svůj odraz mimo jiné v národních i mezinárodních právních dokumentech. V současnosti je 

problematika velmi aktuální i s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií, které 

nabízí snadno využitelnou platformu pro bezkontaktní sexuální využívání dětí. Téma práce je proto 

aktuální a vhodné ke zpracování.   

 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti platného práva i poznatky kriminologické, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala a zpracovala přiměřené množství 

údajů 

- použité metody – odpovídají tématu, vhodné by bylo doplnit vlastní text statistickými údaji 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – předložená práce má přehlednou a logickou strukturu. Autorka 

v úvodu rozdělila komerční sexuální zneužívání dětí na obchodování s dětmi, dětskou 

pornografii a dětskou prostituci, přičemž tohoto členění se přidržuje v celé práci. Po 

obecnějším úvodu do problematiky se věnuje světovým kongresům zaměřeným na boj 

s komerčním sexuálním zneužíváním dětí a více či méně navazující mezinárodní právní 

úpravě této oblasti, následně přesouvá pozornost na platné právo České republiky. Zaměřuje 

se zde na trestněprávní aspekty několika vybraných skutkových podstat trestných činů. 

Neopomíjí ani relevantní dokumenty nad rámec platného práva, včetně návrhu novely 

trestního zákoníku. Závěrem obrací pozornost na samotné děti jako oběti komerčního 

sexuálního zneužívání a možnosti pomoci, ať už institucionální nebo z hlediska platného 

práva či de lege ferenda; 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Citace literatury jsou 

standardní, při citacích internetových zdrojů by bylo vhodné uvést alespoň datum zobrazení, 

taktéž v bibliografické části. Kromě odkazovaných zdrojů poznámkový aparát autorka 

využívá jen minimálně. Okruh použitých pramenů dostačuje. Uvedená literatura je aktuální, 
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zahraniční literatura je zastoupena. Seznam použitých zdrojů je přehledně členěn. Považuji 

za vhodné autorku upozornit, že poznámka má být vždy zakončena tečkou, zdroj uvedený 

v použitých pramenech nikoliv; 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – nepříliš hluboká analýza odpovídající šíři 

problematiky, v souhrnu však dostačující; 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce až na jedinou výjimku nevyužívá žádná doplnění 

samotného textu, ten je sám o sobě vhodně členěn; 

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá. 

 

4. Případné další vyjádření k práci: Práce sleduje zvolenou problematiku z několika vybraných 

úhlů pohledu, z nichž každý by jako téma ke zpracování v rámci diplomové práce dostatečný již 

sám o sobě. Autorka prokázala svou orientaci v oblasti a práce je jako celek přehledná a čtivá. 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Jaký je dle autorky vztah mezi skutkovou podstatou zvlášť závažného zločinu obchodování 

s lidmi dle § 168 odst. 1 písm. a) TZ a přečinem kuplířství dle § 189 odst. 1 TZ? (autorka 

mu věnuje jen 1 odstavec na str. 57) 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) až 2 (velmi dobře) 

 

 

 

V Praze dne 6. ledna 2014 

                                                                                                

 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce  


