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Posudek
na diplomovou práci Sarah Kubaričové
"Trestný čin nebezpečného pronásledování
podle § 354 TZ"
1. Aktuálnost a náročnost tématu
Diplomovou práci studentky 5. ročníku Právnické fakulty UK v Praze Sarah
Kubaričové, která je věnována problematice trestného činu nebezpečného pronásledování,
považuji s přihlédnutím k tomu, že se jedná o relativně nový trestný čin, který upravil trestní
zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.), za velmi aktuální.
Zvolené téma je pro diplomovou práci poměrně náročné, neboť vyžaduje zpracování
značného rozsahu české i zahraniční literatury a judikatury obecných soudů i Ústavního
soudu, což klade na způsob zpracování práce zvýšené nároky.
Hlavní metodou zpracování práce je analýza právní úpravy ve světle literárních
pramenů a judikatury a komparativní metoda. Právě srovnávací kapitola nazvaná „Historická
geografie právní úpravy“ přispěla k osvědčení, že autorka je schopna pracovat se zahraniční
literaturou, která je obsažena v seznamu použité literatury.
2. Rozsah práce a datum odevzdání práce
Práce je poměrně rozsáhlá, což je způsobeno zejména tím, že se autorka snažila
postihnout problematiku tzv. stalkingu jak z hlediska trestního práva hmotného a procesního,
tak i z hledisek kriminologických (srov. typologii pachatelů – str. 12 až 19 nebo pojednání o
oběti – str. 50 až 57). Vlastní text práce čítá 72 strany. Dalších 19 stran zahrnuje, obsah,
seznam zkratek, seznam použité literatury a resumé v českém a anglickém jazyce.
Práce byla odevzdána dne 13. 11. 2013.
3. Hodnocení způsobu zpracování tématu
Po stručném úvodu se diplomantka věnovala historii termínu stalking a typům
stalkingu a jeho pachatelům, u kterých se zabývá na základě české i zahraniční literatury
zejména jejich typologií. V další kapitole pojednala o historii vzniku právní úpravy stalkingu
na základě konkrétních případů, které vyvolaly potřebu nejprve v USA a později i v Evropě,
zejména v Anglii, Walesu a Skotsku, jakož i v Rakousku a Německu, upravit zvláštní trestné
činy postihující nebezpečné pronásledování, z nichž zejména poslední dvě právní úpravy byly
vzorem i pro trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 TZ v České republice.
Jádrem diplomové práce je kapitola třetí věnovaná právní úpravě trestného činu nebezpečného
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pronásledování, kde se diplomantka zabývá nejen vlastním trestným činem podle § 354 TZ,
ale i souvisejícími otázkami týkajícími se trestněprávní sankce, pachatele a oběti tohoto
trestného činu, jakož i vztahem k jiným ustanovením. V závěru se pak zabývá stručným
porovnáním s vybranými zahraničními úpravami a možnostmi z hlediska budoucí úpravy.
Přitom se nevyhýbá ani sporným otázkám, např. posuzování rakouské a německé úpravy ve
vztahu k českému trestnému činu (srov. str. 30), výkladu pojmu „dlouhodobě“ (str. 36 až 38),
kde zaujala i vlastní názor (str. 38), byť na základě názorů již obsažených v literatuře a
judikatuře, apod. Zvolený styl zpracování je však spíše popisný a poměrně málo jsou
zastoupeny partie diskusní či polemické. Na druhé straně podrobněji zmíněné kapitoly práce
svědčí nejenom o zájmu autorky o zvolenou problematiku, ale také o schopnosti analyzovat
právní úpravu a názory obsažené v literatuře a judikatuře. Autorka v těchto kapitolách uceleně
vysvětluje problematiku nebezpečného pronásledování (stalkingu), přičemž se zevrubně
zabývá v podstatě všemi souvisejícími otázkami.
Z uvedeného zhodnocení pak vyplývá otázka pro obhajobu diplomové práce:
Nebyly by vhodné určité návrhy de lege ferenda na zlepšení právní úpravy trestného
činu podle § 354 TZ?
Předložená práce Sarah Kubaričové splnila cíl diplomové práce, neboť v náležité šíři
popsala úpravu nebezpečného pronásledování a v dostatečném rozsahu postihla také
problémy s ní spojené. Dobrá je logická stavba práce a práce s literaturou, a to včetně
zahraniční literatury. Popsaná problematika byla správně analyzována. Obohacením jsou i
přílohy práce, na které autorka v práci také v nezbytném rozsahu odkazuje. Práce je psána
srozumitelně a na potřebné jazykové úrovni. Celkově dobrá je úprava práce a její přehledné
členění.
Předložená diplomová práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou
práci. Navrhovaná známka – 1 až 2.
V Praze dne 2. prosince 2013

Vedoucí diplomové práce:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.
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