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Oponentský posudek  

na doktorskou disertační práci 

JUDr. Nicoly Švandové 

na téma  

„Trestněprávní aspekty sexuálního zneužívání“ 

 

 

I. 

     Autorka si vybrala velmi aktuální a frekventované téma. Trestná činnost 

s aspekty sexuálního zneužívání tvoří velmi významnou část trestné činnosti, 

která je páchána na území České republiky. Jedná se o velmi specifickou 

trestnou činnost především z hlediska dokazování a postavení poškozeného. 

Legislativa v této oblasti v posledním období doznala mnohých změn, o čemž 

svědčí právní úprava trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

v trestním zákoníku ve znění zák. č. 40/2009 Sb. 

 

II. 

Autorka se zdárně a komplexně vypořádala se zvolenou tématikou. Za cíl si 

stanovila komplexně zpracovat problematiku sexuálního zneužívání v trestním 

řízení, v oblasti kriminologie i z hlediska trestního práva hmotného. Pro potřeby 

disertační práce by samozřejmě nevystačila s platnou vnitrostátní úpravou. Proto 

se správně věnovala i historickým souvislostem a komparatistice z hlediska 

některých zahraničních úprav a mezinárodních konvencí. Autorka také správně 

využívá ve své práci kromě trestního řádu a trestního zákona mnoha dalších 

zákonných norem. Přestože se jedná o problematiku velice živou a z hlediska 

praxe i teorie zdaleka nikoli jednotnou, podařilo se jí své zadání velmi dobře 

splnit. Posuzovaná práce je tak na velmi dobré literární i odborné úrovni. 
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Autorka dobře využívá odborné literatury. Při dostatečném množství 

judikatury se věnuje i odborným článkům a monografiím, které byly na toto 

téma napsány. 

 

Z formálního hlediska působí práce uceleně a přehledně, přičemž řazení do 

jednotlivých kapitol a oddílů nepostrádá logiku. Práce je proto dobře přehledná. 

Tato se skládá z úvodu, dvanácti kapitol a závěru, včetně rozsáhlého seznamu 

použité literatury a grafických přehledů. 

 

Doktorská disertační práce je logicky strukturovaná, obecně srozumitelná i 

zajímavě napsaná. Předpokládám, že by se mohla stát předmětem zájmu těch, 

kteří s uvedenou problematikou přicházejí do styku. Za zmínku zde stojí četné 

poukazy na problémy v aplikační praxi, které v některých případech vyústí 

v autorčiny návrhy de lege ferenda. Tato sympatická odvaha i nespokojenost 

s některými aplikačními postupy činí z uvedené práce velmi živý a zajímavý 

materiál a takovýto postup považuji za zvláště užitečný. 

 

Připomínku bych přesto věnoval samotnému názvu disertační práce. 

Z výkladu pojmu „sexuální zneužívání“ vyplývá, že sexuálně je možné 

zneužívat nejen děti, ale i osoby zletilé. Z obsahu práce samotné (viz např. 

samotný úvod) je však patrné, že práce pojednává (především) o sexuálním 

zneužívání dětí. Zcela formálně vzato, odpovídal by obsahu práce spíše název 

Trestněprávní aspekty sexuálního zneužívání dětí. Toto zúžení tématu by měla 

autorka vysvětlit při ústní obhajobě posuzované práce. 

 

III. 

Po úvodu, ve kterém autorka vymezuje projednávanou problematiku, 

následuje historický exkurz a to převážné z hlediska právní úpravy na našem 

území. 
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V dalších částech autorka hledá a nachází odpověď na otázku, jaké je 

správné vymezení pojmu sexuálního zneužívání dětí, přičemž v daném případě 

správně čerpá nejen z právnických, ale i lékařských a sociologických pramenů. 

Zaměřuje se dále i na související problém – věkovou hranici konsensuálního 

sexuálního styku, která je v různých evropských zemích různá a dále na 

charakteristiku obětí i pachatelů. Významnou část práce věnuje autorka i 

otázkám prevence. V páté kapitole, která se věnuje problematice komerčního 

sexuálního zneužívání dětí, se objevují úprava dětské prostituce a dětské 

pornografie. Byť by tyto pasáže patřily spíše do šesté kapitoly, má toto členění 

svou logiku a z hlediska celkové koncepce práce toto nelze autorce vytknout. 

Jádrem celé práce je šestá kapitola, ve které autorka nejprve detailně 

rozebírá trestný čin pohlavního zneužití, který je pro její práci třeba považovat 

za klíčový. Následně pak rozebírá i další skutkové podstaty souvisejících 

trestných činů. 

V osmé kapitole jsou popisována specifika trestního řízení v případech 

sexuálního zneužívání (dětí). Vzhledem k záměru autorky postihnout uvedenou 

problematiku komplexně, bych považoval za potřebné, aby se autorka v rámci 

ústní obhajoby podrobněji vyjádřila k problematice adhezního řízení, zvláště po 

1.7.2011, kdy nabyl účinnosti zákon č. 181/2011 upravující mimo jiné možnost 

požadovat náhradu tzv. nemajetkové újmy. Této problematice v písemné práci 

patří toliko stručná zmínka na str. 135. 

Další části práce jsou věnovány rozboru aktuální judikatury a komparaci 

s vybranými zahraničními úpravami.  

Před samotným závěrem se autorka věnuje úvahám de lege ferenda, zvláště 

s přihlédnutím k nedostatkům současné právní úpravy. 

 

IV. 

V závěru konstatuji, že přes výše uvedené výhrady se autorka zdařile 

vypořádala se zvoleným tématem. Prokázala nepochybné schopnosti 
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teoretického uvažování i schopnosti analytické. Práce splňuje formální i 

obsahové náležitosti disertační práce. Za hlavní klad považuji rozsah 

jednotlivých pramenů, rozsáhlé použití judikatury i pozornost 

věnovanou mezinárodním  souvislostem. 

 

 

V. 

S ohledem na shora popsané závěry doporučuji, aby v případě úspěšné 

obhajoby disertační práce byl JUDr. Nicole Švandové udělen titul Ph.D. 

 

 

 

 

V Praze dne 2. ledna 2014  

 

      JUDr. Jan Sváček 

 

 

 

 


